
Profielschets van een raadslid voor de fractie van de PvdA Smallingerland voor de 
gemeenteraadsverkiezing in 2022. 
 
 
Een raadslid voor de PvdA Smallingerland is een sociaaldemocraat:  
 

• Die in staat is om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 
verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;  

• En is herkenbaar als PvdA-raadslid en het dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door 
de PvdA moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA).  

 
 
Vaardigheden, die een fractielid zoveel mogelijk moet hebben: 
 

• Staat midden in de samenleving; heeft een netwerk aan contacten in en buiten de gemeente 
en/of is in staat dat aan te leggen en te onderhouden; kan makkelijk contact maken met 
groepen en individuen in de samenleving; 

• ls maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en 
in staat dat wat leeft in de gemeenschap politiek te vertalen; is in staat burgers actief te 
betrekken bij het politieke proces; is in staat kansen te signaleren én er naar te handelen; 

• Kan luisteren naar burgers en laat mensen weten wat er met hun inbreng is gebeurd; 

• Beschikt over een zekere mate van creativiteit, openheid en inlevingsvermogen/ gevoel voor 
politieke verhoudingen   

• Kan de publieke agenda doorsluizen naar de agenda van de raad, is in staat kaders voor 
het collegebeleid te stellen, is in staat actief en kritisch het collegebeleid te controleren en 
ontwikkelt daartoe zelf initiatieven; 

• Kent en gebruikt instrumenten voor een dualistisch gemeentebestuur; 

• Spreekt en schrijft begrijpelijke taal; heeft goede en aansprekende communicatieve 
vaardigheden; beheerst de Friese taal tenminste passief 

• Bezit (enige) ervaring/deskundigheid op één of meer terreinen van het gemeentelijk beleid 
en is bereid bij te leren. Bovenal is hij/zij een generalist. 

• Is in staat relevante kennis te vergaren, maar ook in staat daarin selectief te zijn. 

• Heeft voldoende energie, heeft en/of maakt voldoende tijd (ongeveer 16 uur per week) om 
de functie aan te kunnen. Weet waar en hoe ondersteuning te halen; 

• Is bereid en in staat de kwaliteiten van anderen tot hun recht te laten komen. Zoekt eerder 
naar de verbinding dan naar de tegenstelling. Heeft de wil samen te werken met andere 
fractie(s)(leden). 

• Is veranderingsgezind en bereid de eigen opvattingen ter discussie te stellen, is 
aanspreekbaar op zijn eigen functioneren en dat van de fractie. 

• Moet goed vergaderingen kunnen voorzitten. 

• Is zich bewust van zijn/haar positie en verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. 
 
Meer persoonlijke kwaliteiten zijn: 
 

• Nieuwsgierig, kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze; 
• Schept plezier in discussie, heeft lef om zijn/haar standpunt te verdedigen én waar nodig te 

wijzigen en heeft ook gevoel voor humor; 
• Kan makkelijk informatie schiften en kan en durft besluiten op hoofdlijnen te nemen; 
• Kan goed procesmatig denken en handelen; 
• Is in staat tegenwerking te incasseren, te relativeren en effectief te blijven presteren onder 

tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel; 
• Heeft vermogen verschillen te overbruggen; 
• Heeft ervaring met en de vaardigheid tot onderhandelen. 

 
 



Voorts: 
 

• Een fractielid is lid van de PvdA, kan zich vinden in het PvdA - verkiezingsprogramma en 
hij/zij  moet de grondbeginselen van de PvdA onderschrijven. 

• Een fractielid kan maximaal 3 periodes deel uitmaken van de gemeenteraadsfractie, 
behalve als de continuïteit in de kwaliteit en de benodigde deskundigheid in de fractie in 
gevaar komt.  
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