
Profiel kandidaat-raadslid PvdA 
Utrecht GR2022  
Inleiding
Samen werken aan een Utrecht voor iedereen? De PvdA Utrecht zoekt nieuwe kandidaat 
raadsleden! 
In maart 2022 worden de nieuwe raadsleden gekozen en wij hebben jou nodig om ons en de 
stad Utrecht te komen versterken. 
We zijn op zoek naar gedreven Utrechters die zich in willen zetten voor een stad met 
bestaanszekerheid voor iedereen. 
We zijn op zoek naar specialisten en generalisten. Naar cijfervreters en doorpakkers. Naar 
mensen die het gemeentebestuur kritisch kunnen volgen. Naar mensen die nieuws maken. 
Naar mensen met een brede belangstelling voor alles wat er in de stad speelt. Mensen die in 
staat zijn om signalen van mensen en organisaties uit de stad op de politieke agenda te 
zetten. 
We willen ze allemaal, mits je een sociaaldemocratisch hart hebt. En, of je nu in de oppositie 
of in de coalitie zit, dit hart laat kloppen. 

Uitgangspunten
De PvdA Utrecht nodigt jou daarom uit te solliciteren naar het raadslidmaatschap. Wij 
gebruiken bij de selectie de volgende uitgangspunten:

Vanzelfsprekend ben je sociaaldemocraat in hart en nieren, je gelooft in de kernwaarden van 
de PvdA  en dat breng je ook in je dagelijks leven in de praktijk. 
Je bent (of wordt bij aanmelding) lid van de Partij van de Arbeid en je bent bij voorkeur actief 
(geweest) in de afdeling of je bent een herkenbare PvdA’er voor partijleden en voor mensen 
buiten de partij. 
Als raadslid onderhoud je actief contact met de afdeling en neem je actief deel aan 
(campagne)activiteiten. Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en je 
verbindt je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtsverplichtingen. 

Het raadslidmaatschap vraagt een gemiddelde tijdsinvestering van zo’n 20-30 uur per week 
en je bent bereid en in staat deze tijd daadwerkelijk voor het raadswerk vrij te maken.
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 namens de PvdA moet beschikken over de volgende kwaliteiten:

1. Je bent sociaaldemocraat in hart en nieren;
2. Je houdt van Utrecht en van de mensen;
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3. Je handelt integer, kunt druk weerstaan en tekent de gedragscode;
4. Je voelt je op en top volksvertegenwoordiger, je brengt de zorgen van de mensen in 

de stad naar de raad en brengt het werk van de raad naar de mensen;
5. Je spreekt klare taal en weet ook ambtelijke en bestuurlijke stukken in die taal om te 

zetten zodat je altijd aan mensen kan vertellen waar je mee bezig bent;
6. Je bent doortastend in debatten en laat je niet van de wijs brengen;
7. Je bent een doorzetter, je kijkt ook naar uitvoering want je wil weten hoe besluiten 

van de raad in de werkelijkheid voor Utrechters uitpakken;
8. Je hebt ideeën en de vaardigheden om het leven in de stad te verbeteren en je bent 

gemotiveerd om deze, vaak samen met anderen in de stad en gemeenteraad, te 
realiseren;

9. Je bent vooral een teamwerker, maar je weet ook heel goed dat je veel dingen op 
eigen kracht moet realiseren en regelmatig initiatief moet nemen;

10. Je kunt snel schakelen, van korte termijn naar lange termijn, van het ene onderwerp 
naar het andere onderwerp, van het ene gezelschap naar een volgend, van het 
stellen van vragen naar het innemen van standpunten;

11. Je onderscheidt hoofdzaken goed en scherp van bijzaken, je weet dus ook snel wat 
er toe doet;

12. Je blijft gedurende de raadsperiode werken aan het verbeteren van je vaardigheden, 
zowel in fractieverband als individueel via training en workshops op andere plekken;

13. Pers en publiciteit zijn voor jou een vanzelfsprekend onderdeel van je werk;
14. Naast je werk in de fractie en in de raad, neem je ook actief deel aan activiteiten van 

de afdeling en initieer je op jouw portefeuille ook regelmatig acties en activiteiten mét 
en voor leden;

15. Je bent nieuwsgierig en staat open voor nieuwe ideeën en interessante initiatieven 
die in de stad spelen en weet die zo nodig in je politieke werk een plek te geven.  

Team
De kandidaatstellingscommissie 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 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 nadrukkelijk 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. 
PvdA Utrecht acht het noodzakelijk dat diversiteit is terug te zien in de kandidatenlijst en in 
de nieuwe fractie. Dan gaat het over diversiteit onder andere op het gebied van sociaal-
culturele achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, gezondheid, maar ook 
ervaringskennis en competenties. 

Procedure
De PvdA Utrecht roept geïnteresseerde partijleden en betrokken Utrechters met een duidelijk 
sociaaldemocratisch profiel op te solliciteren voor kandidaatsraadslid voor de Gemeenteraad 
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in Utrecht. Hierbij vragen wij om in maximaal 1 A4 of in een filmpje van maximaal 2 minuten 
(of een mix van beide) aan te geven waarom je gemeenteraadslid wil worden, wat je drijft, 
wat voor iemand je bent en wat je de komende vier jaar wil realiseren in Utrecht. 
Daarnaast stuur je een cv mee waarin je ook twee referenties opneemt die wij eventueel 
kunnen nabellen voor informatie. 

Ook voeg je 15 handtekeningen toe van mensen uit de stad Utrecht (niet per se leden) die 
jou steunen om in de Raad te komen. In plaats van (of aanvullend op) de 15 handtekeningen 
mag je ook aanbevelingen (op schrift of als filmpje van max 1.5 minuut) van 2 leden of 2 
(voor jou) bekende Utrechters meesturen.  
Je kunt je aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie tot en met 10 juni 2021. 

Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de commissie een eerste selectie maken 
en sollicitatiegesprekken voeren met potentiële kandidaten in juni en vanaf medio augustus 
tot medio september. Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.
Daarna zal de kandidaatstellingscommissie een voordracht aan het afdelingsbestuur doen 
die deze lijst voorlegt aan de afdeling die zich hierover zal uitspreken in oktober 2021.
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