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6- Profiel PvdA – Statenlid 2023 

 

Als Statenlid van de Provincie Utrecht vertegenwoordig je de kiezers en leden van de PvdA in 

de provincie. Samen met de andere statenleden vorm je de provinciale staten. Zowel in 

commissievergaderingen als in plenaire vergaderingen voer je het woord namens de PvdA 

fractie.  

Je bent sociaaldemocraat 

 Je bent in staat om vraagstukken die in de provincie spelen te beoordelen en te 

verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;  

 Je bent herkenbaar als PvdA -Statenlid en jouw dagelijkse politieke handelen 

kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit 

(Erecode PvdA);  

Je bent volksvertegenwoordiger  

 Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de regio/provincie en de drang om deze 

te realiseren;  

 Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van 

maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heb je een breed netwerk binnen de 

provincie;  

 Je bent benaderbaar voor alle inwoners, je luistert en neemt mensen serieus;  

 Je hebt politiek inzicht, wat tot uiting komt bij het politieke spel in de Staten en bij 

het nemen van initiatieven buiten het provinciehuis. Je bent in staat (politieke) 

coalities te smeden;  

 Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede 

mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een 

bewonersavond spreken en een persbericht schrijven;  

 Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te 

scheiden en samen te werken in een fractie.  

 Je hebt oog voor de culturele diversiteit in de samenleving. 

Je bent partijlid  

 Je committeert je aan het provinciale verkiezingsprogramma en het 

beginselprogramma van de PvdA;  

 Je bent in staat om met collega fractieleden, andere statenleden en partijgenoten in 

de provincie, tot een goede constructieve samenwerking te komen. Je bent een 

teamspeler.  

 Je onderhoudt actief contact met het gewest en neemt deel aan 

campagneactiviteiten;  

 Je bent capabel om je verhaal te doen in de media, zowel via je eigen kanalen als via 

de brede media.  

 Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere 

bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn;  
 Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbindt je 

hiermee aan de interne contributie- en afdracht verplichtingen, deelname aan 
de scholingsactiviteiten en de relevante netwerken van het CLB.  
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Daarnaast voldoe aan onderstaande, harde eis: 

 In het verleden heb jij je gehouden aan de kaders van de integriteitcode van de 

PvdA: http://www.pvdawebservices.nl/documenten/erecode pvda 2009.pdf 

 

 

Tenminste één kandidaat dient bereid en in staat te zijn een functie als Gedeputeerde in 

te vullen. Hiervoor is ervaring met en kennis van besturen een vereiste.  

 

 

 

Profiel lijsttrekker 

Naast de eisen voor een regulier Statenlid moet de lijsttrekker voldoen aan de volgende 

aanvullende eisen. 

 

De lijsttrekker is het boegbeeld van de PvdA in de provincie. De lijsttrekker is actief in de 

vereniging, regelmatig aanwezig bij ledenbijeenkomsten, zichtbaar in de provincie, vindbaar 

en aanspreekbaar. Lijsttrekkers horen zich partijpolitiek te profileren.  

 

Als lijsttrekker: 

 Ben je een aansprekende persoonlijkheid met een positieve, enthousiasmerende 

uitstraling.  

 Beschik je over grote politieke ervaring vanuit eerdere volksvertegenwoordigende of 

bestuurlijke functies 

 Weet je de media te vinden en heb je dat in het verleden bewezen.  

 Heb je een visie op de toekomst van de provincie en de rol van de sociaal democratie 

binnen het provinciaal bestuur  

 Ben je verbindend, een ervaren leidinggevende en een bewezen teamspeler.  

 Kun je tegenstellingen overbruggen binnen de partij, tussen partijen en tussen partij 

en belangengrepen.  

 

Daarnaast voldoe je aan onderstaande harde eisen: 

 

 Binnen de partij bestaat geen twijfel over je capaciteiten als lijsttrekker 

 Je kennis van de provinciale politiek is op orde  

 Je hebt onderhandelingsvaardigheden 

http://www.pvdawebservices.nl/documenten/erecode%20pvda%202009.pdf

