
Profiel PvdA-gemeenteraadslid Utrecht 
 
Inleiding 
De PvdA Utrecht zoekt nieuwe kandidaat raadsleden! In maart 2018 worden de nieuwe raadsleden 
gekozen en wij hebben jou nodig om ons en de stad Utrecht te komen versterken. We zijn op zoek naar 
specialisten en generalisten. Naar ombudsmensen en cijfervreters. Naar mensen die ontwikkelingen 
kritisch volgen en naar mensen die nieuws maken. Naar mensen met een brede belangstelling voor alles 

wat er in de stad speelt in het publieke domein. We willen ze allemaal, mits je maar een 
sociaaldemocratisch hart hebt. En in de oppositie of in het College, wij hebben de ambitie om de 
komende vier jaar Utrecht felrood te laten kleuren en onze idealen voorop te stellen.  
 
Uitgangspunten 
De PvdA Utrecht nodigt jullie daarom uit te solliciteren naar het raadslidmaatschap. Wij gebruiken bij de 
selectie de volgende uitgangspunten: 
 
Vanzelfsprekend ben je een sociaaldemocraat in hart en nieren en geloof je in de kernwaarden van de 
PvdA. Je bent enthousiast over ‘wat van Waarde is’. Je bent op het moment van kandideren lid van de 
Partij van de Arbeid en je bent actief (geweest) in de afdeling of je bent een herkenbare PvdA’er voor 
partijleden en voor mensen buiten de partij. Je onderhoudt actief contact met de afdeling en je neemt 
deel aan (campagne)activiteiten. Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en je verbindt 
je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtsverplichtingen. Je gaat de Schaper leergang, de 
cursus voor nieuwe raadsleden, volgen (of hebt dat succesvol gedaan) en je blijft je daarna scholen! 
 
Het raadlidmaatschap vraagt een gemiddelde tijdsinvestering van zo’n 20 uur per week en je bent bereid 
deze tijd te investeren in het raadlidmaatschap. Tot slot committeer je je aan ons Utrechtse 
verkiezingsprogramma; 
 
Je bent volksvertegenwoordiger 
Als volksvertegenwoordiger ben je (mede) het gezicht van de Utrechtse PvdA en word je aangesproken 
door partijgenoten en betrokken Utrechters over de Utrechtse politiek. Je kunt actief luisteren en weet 
mensen te mobiliseren en motiveren achter je verhaal te staan. Een raadslid moet daarnaast ook 
beschikken over de volgende kwaliteiten: 
 
Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de stad en je je bent heel gemotiveerd om deze, vaak 
samen met anderen, te realiseren. Je kunt vraagstukken die in de gemeente spelen beoordelen en voor 
oplossingen zorgen die passen binnen onze sociaaldemocratische waarden. Je bent goed op de hoogte 
van maatschappelijke ontwikkelingen, hebt een breed netwerk in de stad en je weet wat er speelt.  
Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus. Je kunt 
signalen oppikken uit de samenleving en omzetten in actie en/of beleid. Natuurlijk heb je politiek inzicht, 
ben je in staat (politieke) coalities te smeden, maar kun je ook omgaan met confrontaties. 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 goed samen 
te werken in een fractie. 
 
Competenties 
Raadsleden hebben een volksvertegenwoordigende rol. Ze stellen kaders voor beleid en hebben een 
controlerende taak. De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor jou als PvdA-raadslid 
belangrijk zijn. 
 
Natuurlijk kun je uitstekend presenteren, schrijf je foutloze teksten, heb je doorzettingsvermogen, ben 
je creatief, vasthoudend en stressbestendig. Dat zijn basisvereisten voor een functie in het midden van 
de lokale democratie. Daarnaast vereist een raadslidmaatschap voor de PvdA dat je actieve interesse 
toont in wat de ander zegt en daaruit belangrijke informatie op te pakken. Je kunt ook goed luisteren 
naar groepen die boos zijn op jou, de PvdA of samenleving; daarom is tact en invoelendheid nodig 
zonder confrontaties uit de weg te gaan. Je gaat problemen niet uit de weg en je weet dat tegenslag bij 
het vak hoort en geeft niet op. Je houdt vol totdat je doel bereikt is, juist als het tegenzit; 
Je bent goed van de tongriem gesneden, je weet wie je toehoorders zijn en je stemt je boodschap hierop 
af in begrijpelijke taal.  
 



Je bent besluitvaardig, je kunt samenwerken, kunt knopen doorhakken en bent niet bang besluiten te 
nemen. Ook als je niet over alle informatie beschikt ben je in staat een snelle en afgewogen beslissing 
te nemen die aansluit bij onze sociaaldemocratische waarden. Je bent alert en anticipeert op kansen, 
nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg stadium en proactief naar. Je hebt een eigen 
visie, eigen ideeën of een mening en kan die helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend 
overbrengen op anderen. 
Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van politieke afspraken zoals raadsbesluiten, 
moties, amendementen en belangrijke toezeggingen. 
 
Integriteit  
Als raadslid handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Iedere PvdA-politicus tekent onze 
gedragscode. Je gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de 
raad/fractie/contacten met je netwerken om. En “een beetje integer kan niet” zei Ien Dales al. 
 
Team 
De adviescommissie kandidaatstelling heeft de opdracht een sterke lijst samen te stellen die een 
representatieve afspiegeling van de mensen uit Utrecht is. De lijst moet ook de kwaliteiten en 
vakgebieden vertegenwoordigen die nodig zijn om een fractie een inhoudelijke basis te geven. Én het 
moet een team vormen. Voor die toekomstige fractie zoeken wij een team van mensen die elkaar 
aanvullen en die goed met elkaar kunnen samenwerken. Concreet houdt dit in dat wij bij de 
samenstelling van de kandidatenlijst naast de individuele kwaliteiten van de kandidaten ook rekening 
zullen houden met diversiteit en de manier waarop de kandidaten elkaar aanvullen. De PvdA Utrecht 
streeft er bewust naar een sterke lijst te presenteren waarbij het geheel groter is dan de som der delen. 
 
Procedure 
De PvdA Utrecht roept geïnteresseerde partijleden en betrokken Utrechters met een duidelijk 
sociaaldemocratisch profiel  op (je dient lid te zijn op het moment van solliciteren) te solliciteren voor 
kandidaatsraadslid voor de Gemeenteraad in Utrecht. Hierbij vragen wij om in maximaal 1 A4 aan te 
geven wat je motivatie is om te reageren, wat je de komende vier jaar wilt realiseren en wat je 
toegevoegde waarde is voor de stad Utrecht. Daarnaast stuur je een cv van maximaal 2 A4 mee waarin 
je ook twee referenties opneemt die wij eventueel kunnen nabellen voor informatie. Tot slot schrijf je 
een betoog (max 1 A4) over hoe jij de komende vier jaar de raadsagenda niet gaat volgen, maar 
bepalen. Je kunt je aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie (kandidaatstelling@pvdautrecht.nl) 
tot 1 september 2017.  
 
Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de adviescommissie kandidaatstelling een eerste 
selectie maken en sollicitatiegesprekken voeren met potentiele kandidaten vanaf 1 september. Leden 
die getekende ondersteuningsverklaring van 50 inwoners van de gemeente Utrecht hebben, krijgen 
sowieso een gesprek. Aan de hand van de gesprekken zal de kandidaatstellingscommissie een 
voordracht doen aan het afdelingsbestuur. Uiteindelijk spreekt de afdeling zich over deze concept lijst 
uit op de ALV van 22 november .  
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