
 

 

     

 

PvdA/GroenLinks-Papendrecht Profiel raadslid 
 

Profielschets raadslid  

Het raadslidmaatschap vraagt een breed scala aan kennis en vaardigheden. 

Onderstaande competenties schetsen een ideaalbeeld van een raadslid. In de praktijk zullen 

competenties verdeeld zijn over de fractieleden. Bij het samenstellen van de kieslijst wordt naar een 

samenhangend geheel van competenties bij de kandidaten gekeken.   

 

Algemene kenmerken  

• Het fractielid handelt integer en gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige 

informatie; eigen belang is ondergeschikt aan algemeen- en partijbelang;  

• Is maatschappelijk betrokken en zet zich in voor een solidaire en inclusieve samenleving;  

• Onderschrijft en handelt in lijn met het verkiezingsprogramma;  

• Is bereid voldoende tijd te investeren in het raadswerk en daarmee samenhangende 

(partij)activiteiten (gemiddeld 15 uur per week overdag en ‘s avonds);  

• Is lid van PvdA of GroenLinks en is bereid zich actief in te zetten in de verkiezingscampagne.  

  

Politieke vaardigheden 

• Heeft affiniteit met landelijke en lokale politiek relevante onderwerpen en wil kennis vergaren;   

• Stelt zich op als vertegenwoordiger van het algemene belang van de Papendrechtse samenleving;  

• Kan luisteren naar wat er leeft en weet politiek en samenleving te verbinden;  

• Neemt initiatieven en heeft een proactieve manier van optreden;  

• Is in staat tot het vormen van netwerken en bondgenootschappen in de raad en daarbuiten;  

• Is resultaatgericht en kan zowel op korte als lange termijn concrete politieke doelen stellen;  

• Heeft overtuigingskracht en kan steun voor plannen werven;  

• Kan onderhandelen en heeft daarbij gevoel voor politieke verhoudingen;  

• Weet balans tussen doel bereiken en PvdA/GroenLinks-standpunten te vinden.  

Communicatieve vaardigheden 

• Is betrokken bij de samenleving; weet wat er speelt, hoe dit door de inwoners wordt ervaren en 

hoe dit is te vertalen naar de lokale politiek;  

• Kan goed debatteren door het inbrengen van argumenten, actief vragen stellen, luisteren en 

kritisch beoordelen;  

• Is in staat het PvdA/GroenLinks-geluid helder te verwoorden in presentaties en debatten;  

• Is in staat tot het uitdragen van de politieke visie van PvdA/GroenLinks in de (lokale) media;  

• Is aanwezig en actief op relevante social media;   

• Drukt zich in begrijpelijke taal uit.  

  



Persoonlijke vaardigheden 

• Heeft een proactieve manier van optreden;  

• Neemt actief deel aan de debatten van de gemeenteraad;  

• Weet tegenslagen om te zetten in hoopvolle, optimistische en constructieve acties;   

• Is flexibel, bestand tegen de werkdruk en in staat om keuzes maken;  

• Heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor;   

• Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dat van de fractie;  

• Is een teamspeler, stemt af en werkt goed samen in de fractie;  

• Is bereid om zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld trainingen te volgen.  

 

Aanvullend voor de lijsttrekker  

De lijsttrekker vervult een speciale rol tijdens de verkiezingen. Vaak is de lijsttrekker ook de beoogd 

fractievoorzitter na de verkiezingen. Daarom gelden voor deze positie aanvullende vaardigheden:  

• Investeert extra tijd en energie in verkiezingscampagne en doet dit in goede afstemming met 

campagneleider en stuurgroep;  

• Is naar buiten toe het boegbeeld van de fractie PvdA/GroenLinks en aanspreekbaar als politiek 

leider van de fractie;  

• Is in staat effectief te onderhandelen met andere fracties en beschikt over tact en strategisch 

inzicht;  

• Houdt de grote lijnen in de gaten en stelt met de fractie de speerpunten op;  

• Kan van de fractie een team maken, verbindt opvattingen of accenten, heeft en geeft vertrouwen;  

• Kan individuele raadsleden stimuleren en ondersteunen;  

• Kan de fractie goed vertegenwoordigen en goed schakelen tussen verschillende actoren als 

wethouder, fractie, coalitiepartners, politieke achterban etc.  

 

Profielschets fractie als geheel  

De PvdA/GroenLinks-fractie is proactief, initiatiefrijk, gericht op vernieuwing, toegankelijk en 

daadkrachtig. De fractie heeft een lokale politieke agenda die aansluit bij het gedachtegoed van beide 

partijen: een sociale en duurzame samenleving, waarbij de mens centraal staat en niet het budget.  

Integriteit en democratische beginselen liggen ten grondslag aan het handelen van de fractieleden.  

De fractieleden werken in goed overleg en in vertrouwen samen. Zij zorgen voor breed overleg en 

discussie over voor de fractie relevante thema’s en standpunten. De fractie kent een open cultuur en 

communiceert regelmatig met leden en kiezers.  

De fractie kan bestaan uit raadsleden, duo-raadsleden en steunleden. Raadsleden nemen een zetel in de 

gemeenteraad in. Duo-raadsleden zijn lid van en vertegenwoordigen de fractie in raadscommissies, maar 

zitten niet in de gemeenteraad. Steunleden stellen hun enthousiasme, kennis en ervaring beschikbaar om 

raads- en commissieleden te ondersteunen in hun raadswerk.   

De fractie in de gemeente Papendrecht zal uit 4-6 mensen bestaan die de werkzaamheden verdelen op 

basis van ervaring, deskundigheid en interesse. Samen hebben de fractieleden een lokaal netwerk. 

PvdA/GroenLinks wil een inclusieve en diverse beweging zijn. Bij de samenstelling van de fractie streven 

we naar optimale kennis en vaardigheden en daarnaast naar gelijke vertegenwoordiging qua sekse en 

evenwichtige spreiding qua leeftijd en diversiteit.  

 

Heb je vragen over het raadswerk en/of de vacatures? 

Neem dan contact op met de kandidaatstellingscommissie via:  ksc.pvda.gl.papendrecht@groenlinks.nl  

mailto:ksc.pvda.gl.papendrecht@groenlinks.nl

