
Profiel lijsttrekker PvdA Utrecht 
 
Inleiding 
Als PvdA Utrecht hebben wij een sterke lijsttrekker nodig die richting kan geven aan onze campagne en 
in potentie een nieuwe fractie kan leiden. Een fractie met bij voorkeur uiteenlopende karakters en 
persoonlijkheden. Hierom zijn wij voor de lijsttrekker van de PvdA Utrecht op zoek naar een kandidaat 
die naast de eisen voor het raadlidmaatschap tevens voldoet aan een aantal specifieke kenmerken en 
over specifieke kwaliteiten beschikt. Deze zijn hieronder uiteengezet. 
 
Visie en leiderschap 
Van de lijsttrekker van de PvdA Utrecht wordt een uitgesproken visie verwacht over de toekomst van 
Utrecht en van de Utrechters voor de komende periode en daarna, vanuit sociaaldemocratisch 
perspectief. Het verkiezingsprogramma vormt de leidraad, eigen accenten zijn welkom. Deze visie moet 
hij / zij kunnen omzetten in een koers, de (kandidaat)raadsleden warm maken deze koers te omarmen 
en de visie communiceren naar externe partijen.  
 
De lijsttrekker is de beoogd fractievoorzitter van het team en zal zorg moeten dragen voor het 
functioneren van de fractieleden als team. Hij / zij heeft leidinggevende kwaliteiten, kan hoofd- van 
bijzaken onderscheiden, is besluitvaardig en verbindend. De lijsttrekker is herkenbaar als PvdA’er en 
hij/zij weet de sociaaldemocratie te vertalen naar stedelijke onderwerpen en kan deze goed 
communiceren.  
 
De fractievoorzitter kan goed samenwerken met individuele leden van de fractie en weet het 
samenwerkingsproces binnen de fractie op de rit te zetten. De fractievoorzitter weet de leden van het 
team op individuele kwaliteiten te beoordelen en weet de fractieleden aan de hand van deze kwaliteiten 
in te zetten. Hij / zij kan samenwerken met andere fracties ten behoeve van de sociaaldemocratie en de 
waarden waar wij als PvdA voor staan. Hij of zij kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden 
en geeft de PvdA in de gemeente een gezicht. De fractievoorzitter heeft een breed netwerk en  weet 
het PvdA geluid over te brengen.  
 
 

 


