
Profiel lijsttrekker PvdA 

De lijsttrekker speelt in de campagne en na de verkiezingen een cruciale rol voor de PvdA Eindhoven. 

Tijdens de campagne is hij/zij het boegbeeld en de politiek leider van de PvdA. Na de campagne 

vertegenwoordigt hij/zij de PvdA tijdens de coalitieonderhandelingen. 

De lijsttrekker is een kleurrijke en aansprekende persoonlijkheid met ruime politieke ervaring. Hij/zij 

heeft uitstraling, een stevige eigen herkenbaarheid en heeft daarmee werfkracht voor de PvdA in de 

verkiezingscampagne. Hij/zij beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring en kwaliteiten op dit 

terrein. Hij/zij heeft een bindende rol en onderhoudt de contacten met partij. 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn (vanzelfsprekend) integer en hebben een sterke binding 

met de Partij van de Arbeid. Kandidaten zijn reeds lid van de PvdA en beschikken over een netwerk 

en ruime ervaring in de vereniging. Zij nemen deel aan partijbijeenkomsten en zijn zelf soms mede-

initiator van debatten. Kandidaten moeten bereid zijn om met plezier aanwezig te zijn in de 

Eindhovense wijken en bij de maatschappelijke organisaties en contacten op te bouwen met 

partijgeledingen en kiezers. 

De kandidaat lijsttrekker straalt enthousiasme uit, is overtuigd sociaaldemocraat en weet deze inzet 

op geïnspireerde wijze te vertalen. Kennis over het functioneren van het college en de raad en brede 

kennis van de gemeente is van groot belang om succesvol te kunnen opereren. 

Hij/zij beschikt over een brede inhoudelijke kennis op meerdere beleidsterreinen, want een brede 

inzet van de lijsttrekker is vereist. Kandidaten dienen te beschikken over de kwaliteit om zich 

inhoudelijke zaken snel eigen te maken. 

Kandidaten dienen een uitgesproken en brede oriëntatie te hebben. Contacten in relevante politieke 

en of maatschappelijke netwerken, kennis van moderne talen en ervaring in het onderhouden van 

netwerken zijn onontbeerlijk. Deze elementen kunnen ter plekke wel worden uitgebouwd, maar niet 

vanaf nul worden opgebouwd. Het is wenselijk dat kandidaten al eigen herkenbaarheid hebben of 

deze snel kunnen ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan de werfkracht bij verkiezingen. 

Voor het overige geldt dat de lijsttrekker voldoet aan het profiel dat ook voor de raadsleden geldt. 

Dat profiel is bij deze stukken toegevoegd. 

Noot: De algemene ledenvergadering van de PvdA Eindhoven heeft d.d. 18 mei vastgesteld dat 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap en/of raadslidmaatschap een VOG dienen te overleggen. Indien 

deze ontbreekt zal een verklaring worden gevraagd naar de reden van het ontbreken van een VOG 

door de alv. 


