Profielschets voor de nieuwe fractie van de PvdA-Leiden, voor de
raadsperiode 2018-2022
De profielschets voor de nieuwe raadsfractie van de PvdA-Leiden is zowel bedoeld als houvast voor
de kandidaten als voor de kandidaatstellingscommissie en het bestuur bij het beoordelen van de
kandidaten.
De profielschets zet de fractie als geheel voorop: samen moeten de fractieleden, inclusief de duoraadsleden, namens de PvdA helpen de stad te besturen en dat doen vanuit hun PvdA-achtergrond.
We schetsen eerst wat van elk fractielid verwacht mag worden. Voor de lijsttrekker komen daar nog
eisen bij. We vragen veel van kandidaten, maar snappen dat niemand perfect is.
We nodigen kandidaten uit hun motivatie op te schrijven tegen de achtergrond van deze profielschets:
Wat maakt dat wij jou graag op de kandidatenlijst plaatsen en dat jij met enthousiasme en volle inzet
namens de PvdA onze stad wilt besturen?
De fractie:
De fractie is het meest effectief als deze samenwerkt als een goed team. Fractieleden en duoraadsleden1 kunnen alleen effectief zijn als ze elkaar ruimte geven en elkaar versterken. De fractie legt
als geheel verantwoording over haar doen en laten af aan de afdeling.
De fractie moet in balans zijn, bestaan uit verschillende mensen die met elkaar zo goed mogelijk een
afspiegeling vormen van de inwoners van Leiden. We hechten zeer aan een gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
Het fractielid:
•
Elk fractielid staat met beide benen in de stad Leiden en heeft maatschappelijke
betrokkenheid. Het is een pre als zij2 al wat langer lid is van de PvdA en weet wat er binnen de
afdeling Leiden speelt.
•
Zij beschikt over de volgende eigenschappen:
- is een teamspeler;
- analytisch vermogen;
- in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
- relativeringsvermogen en humor;
- passie en bevlogenheid;
- oog voor de eigen en andermans cultuur;
- assertief en besluitvaardig;
- incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen en veerkracht.
•
Zij beschikt over de volgende vaardigheden:
- in staat om voorstellen, nota’s e.d. uit het college of van andere fracties te doorgronden en voor de
PvdA de politieke essenties op te pakken;
- in staat om begrijpelijke stukken te schrijven;
- heeft goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
- in staat om met elke Leidenaar te kunnen praten en er naar te luisteren;
- heeft door wat er in de stad speelt en leeft en kan dat politiek vertalen;
- kan het verkiezingsprogramma vertalen in concrete beleidspunten;
•
Zij heeft voldoende tijd om raadslid te zijn.
•
Zij verbindt zich voor een volle periode van vier jaar aan het raadswerk.
•
Zij is integer en heeft geen conflicterende belangen of nevenfuncties die haar functioneren als
raadslid in de weg kunnen staan.
De lijsttrekker
1

In de gemeenteraad van Leiden mogen bij elke fractie twee of drie duo-raadsleden meedraaien. Duo-raadsleden
moeten op de kandidatenlijst staan van een partij. In raadscommissies draaien ze mee alsof het raadsleden zijn.
Bij de PvdA draaien ze ook volop mee in de fractie.
2

In deze profielschets is ervoor gekozen over een fractielid te spreken als “zij” en “haar”, maar je kunt ook lezen
“hij” en “zijn”.

De lijsttrekker moet naast de eigenschappen en vaardigheden die van een raadslid worden verlangd
ook het volgende in huis hebben:
•
Zij heeft een aansprekende, representatieve en sympathieke uitstraling.
•
Zij heeft ruime ervaring in de Leidse politiek en is het boegbeeld in de campagne en na de
verkiezingen.
•
Zij heeft een duidelijke visie op de toekomst van Leiden en de rol van de PvdA daarin en weet
dat op enthousiaste wijze over te brengen.
•
Zij is een effectief onderhandelaar.
•
Zij is een sterke debater.
•
Zij is een teamspeler, leider en strateeg.

Vastgesteld in de ALV van 17 mei 2017

