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PROFIEL 
 

Statenlid 
 

Handelen vanuit de idealen  

 

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van 

de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk 

bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk 

maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.  

 

Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren mensen met de meest uiteenlopende 

achtergronden en levensovertuigingen. De Partij van de Arbeid wil al deze mensen 

mobiliseren en een plek bieden van waaruit zij zich voor hun idealen in kunnen zetten. 

Voorop staat de overtuiging dat politiek het verschil kan maken.  

 

De idealen van de PvdA zijn onder andere gericht op werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is 

de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. Om deze doelen via de politiek te 

bereiken heeft de PvdA behoefte aan goed gekwalificeerde mensen.  

 

Wie zoekt de PvdA 

 

De PvdA zoekt mensen die volop in het leven staan en zich met passie en overtuiging willen 

inzetten voor de samenleving en het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het bereiken van 

de idealen begint voor een PvdA-Statenlid met een gezonde en ambitieuze motivatie, met 

een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst.  

 

Behalve de overtuiging en drive om zaken in beweging te zetten heeft een PvdA-Statenlid 

ook kennis en ervaring nodig om in de complexe politieke omgeving resultaten te boeken. 

Onder kennis verstaan we voornamelijk het beschikken over kennis en deskundigheid op 

een inhoudelijk onderwerp. Aan welke deskundigheden denken we dan? Gerelateerd aan de 

thema’s die behandeld worden bij Provinciale Staten zijn dat: ruimtelijke ordening, 

plattelands- en natuurontwikkeling,  mobiliteit,  economische zaken.  Voor het inhoudelijk 

onderwerp is het Statenlid in staat het woord te voeren namens de PvdA. Hij of zij heeft te 

allen tijde zicht op de context waarbinnen besluiten vallen en kan binnen het inhoudelijke 

onderwerp begrijpelijk en helder communiceren met politici, ambtenaren en 

belanghebbenden.  

 

Hoewel er altijd ruimte moet zijn voor vernieuwing en talent weegt ervaring (bewezen 

kwaliteit) zwaar. Ervaring met het bedrijven van politiek kan zowel binnen als buiten de 

structuren van de PvdA opgedaan zijn. Zonder de nodige ervaring binnen de “politieke 

arena” is het Statenlidmaatschap slecht in te vullen. 

 

De PvdA zoekt mensen die het maximale eruit willen en kunnen halen voor de sociale 

samenleving waar aandacht bestaat voor de mensen die het minder hebben. Deze houding 

vertaalt zich in de resultaten bij onderhandelingen, debatten en presentaties. De burgers 

herkennen de PvdA als partij die opkomt en zelfs durft te strijden voor het bereiken van haar 

idealen. Als PvdA-Statenlid ben je dienstbaar naar de samenleving en naar de partij. 
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De PvdA zoekt mensen die het sociaal democratisch gedachtegoed overtuigend, 

aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht kunnen brengen. Hij of zij doet dit niet 

alleen in het provinciehuis, maar heeft ook de kwaliteiten om met veel overtuiging, 

deskundigheid en humor de media te woord te staan, om in op verschillende gelegenheden 

andere bestuurders te spreken en op straat in gesprek te gaan met de kiezer.  

 

Criteria 

 

In deze profielschets staat omschreven aan welke criteria een potentieel Gelders Statenlid 

moet voldoen.  

 
Een Gelders Statenlid heeft in ieder geval de volgende functies te vervullen:  
▪ Je draagt de idealen en ideeën van de PvdA, het beginselprogramma en de 

discussies die binnen de PvdA worden gevoerd uit 

▪ Je onderschrijft het provinciale PvdA-verkiezingsprogramma en neemt 

beslissingen/actie vanuit sociaal-democratisch oogpunt 

▪ Je hebt interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie. en het 

inhoudelijke beleid van de PvdA, legt publiekelijk en actief verantwoording af over 

zijn/haar functioneren richting de achterban (kiezers en intern, aan partijorganen) 

▪ je vertaalt de politieke visie van de PvdA in woord en geschrift en geeft nieuwe input  
▪ je bent zichtbaar in de media om de standpunten van de PvdA te verwoorden en aan 

een breed publiek van kiezers kenbaar te maken. 
▪ Je gaat een specifieke relatie aan met de leden van de PvdA en kiezers in een 

bepaalde regio; en onderhoudt eveneens kontakten met specifieke groepen binnen en 
buiten de PvdA 

▪ Je vertaalt landelijk uitgezet overheidsbeleid naar consequenties op provinciaal 
niveau en kan dat communiceren  

▪ Je maakt maatschappelijke allianties om plannen te (kunnen) realiseren en de 
dienstverlening aan de burger te verbeteren 

 

Vereisten 

 

Voor het uitoefenen van deze taken en functies verwachten we idealiter dat de kandidaat 

beschikt over een bepaalde hoeveelheid basiskennis en een aantal specifieke vaardigheden. 

Een deel kan tijdens het Statenlidmaatschap verder worden ontwikkeld, mits sprake is van 

bewezen aanleg. De verschillende leden van de fractie kunnen elkaar ook aanvullen.  

 

Algemene vereisten 

 

Het is vanzelfsprekend dat je: 

▪ lid bent van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR)  

▪ de interne bereidverklaring en de gedragscode van de PvdA onderschrijft 

▪ de verplichte bijdrage aan het CLB en het gewest voldoet  

▪ voldoende tijd investeert in het Statenlidmaatschap (is minimaal 20 uur per week 

beschikbaar voor het Statenlidmaatschap en aanverwante taken, exclusief reistijd) 

▪ geen andere gekozen of benoemde politiek-bestuurlijke functies vervult(bijvoorbeeld: 

lidmaatschap gemeenteraad, bestuur waterschap etc.) 

▪ bereid bent om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen 

 

Een PvdA Statenlid: 

▪ is een teamspeler: kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en 

daarnaast het dragen van verantwoordelijkheid naar elkaar 
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▪ is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie, kan zijn/haar functioneren 

en dat van de fractie verwoorden 

▪ heeft kennis van of affiniteit met één of meer aspecten van het provinciaal bestuur 

▪ kent en gebruikt instrumenten voor een dualistisch bestuur  

▪ heeft ervaring en expertisezicht binnen één of meerdere inhoudelijke onderwerpen of 

heeft aantoonbare kennis van kennis van zaken en het vermogen om specifieke 

deskundigheid op beleidsterreinen te ontwikkelen 

▪ heeft een analytisch denkvermogen en basiskennis over staatsrecht en begroting 

 

Statenleden hebben een 

~ volksvertegenwoordigende rol 

~ kaderstellende rol 

~ controlerende taak 

 

De competenties die behoren bij de volksvertegenwoordigende taak zijn:  

-  Luisteren → Als je goed luistert toon je een actieve interesse in wat de ander zegt en 

weet je daardoor belangrijke informatie op te pakken.  

-  Tact/sensitief gedrag→ je bent in staat om je te verplaatsen en in te kunnen spelen 

op gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van de ander.  

-  Creativiteit/vindingrijkheid → Je komt met originele oplossingen voor problemen waar 

je als Statenlid tegenaan loopt.  

-  Doorzettingsvermogen → Je vindt het geen enkel probleem je gedurende langere tijd  

Intensief met een taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt in een plan 

totdat je doel bereikt is.  

-  Gespreksvaardigheid →  Je kunt door in gesprek te gaan met anderen behalen wat je 

wilt bereiken. Je weet je ideeën, meningen, standpunten en besluiten in een 

begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken. Je weet wie je toehoorders zijn en 

stemt je boodschap daar op af.  

  

De competenties die behoren bij de kaderstellende rol zijn:  

- Besluitvaardigheid→ Op basis van een gefundeerd oordeel durf je verantwoorde  

beslissingen en/of  acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of 

alternatieven op de hoogte bent, of er conflicterende belangen zijn.  

- Initiatief → Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk  

op. Je bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt 

er in een vroeg stadium naar.  

-  Omgevingsbewustzijn → Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent van de  

 maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en  

 nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen.  

-  Presenteren (van ideeën) → Je hebt een eigen visie, eigen ideeën of een mening en 

kan die helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 

 -  Visie (helikopterview) → Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de provinciale 

 Sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van 

de dagelijkse praktijk.  

  

De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn:  

- Onafhankelijkheid → Je vormt zelfstandig een mening of oordeel, je onderneemt 

zelfstandig actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een 

eigen koers varen.  

- Oordeelsvorming → Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen 

relevante criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen.  
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- Voortgangsbewaking → Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten 

van politieke afspraken zoals Statenbesluiten, moties, amendementen en belangrijke  

 toezeggingen.  

 

 

 


