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Profiel i.v.m. de Statenverkiezingen in 2019 
 

Fractievoorzitter 
 
Functieschets 
 

De PvdA-fractievoorzitter in de Gelderse Staten is lid van de Partij van de Arbeid, 

onderschrijft de democratische besluitvorming en neemt beslissingen/actie vanuit Sociaal-

democratisch oogpunt.  

  

De PvdA-fractievoorzitter geeft leiding aan de PvdA-Statenfractie en fungeert daarmee als 

het PvdA-boegbeeld in de Staten. Vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende 

positie geeft hij/zij invulling aan de kaderstellende rol. Tevens controleert hij/zij samen met 

de PvdA-fractie Gedeputeerde Staten actief en kritisch. 

Hij/zij ‘vecht’ vanuit de volksvertegenwoordigende rol voor de PvdA idealen.  

De fractievoorzitter is iemand die geen partijprogramma ‘voordraagt’, maar daar een eigen 

interpretatie aan durft te geven en het debat aangaat met de mede fractieleden én de 

achterban. 

 

Criteria 

 

In de profielschets voor Statenlid staat omschreven waar een Statenlid aan moet voldoen en 

wat van hem of haar verwacht wordt. 

Van de kandidaat fractievoorzitter worden buiten de vereisten zoals omschreven in de 

functieschets voor Statenlid, extra vereisten gevraagd waar hij of zij aan moet voldoen.  

 

• draagt als eerstverantwoordelijke de zorg van het goed functioneren en profileren 

van de PvdA-Statenfractie  

• is een coachend leider die kan luisteren naar fractiegenoten én de achterban 

• heeft het vermogen strategisch te denken en kan een politiek toekomstbeeld 

schetsen 

• is een onderhandelaar namens de fractie, kan manoeuvreren en compromissen 

sluiten 

• kan de grote lijnen in de gaten houden en prioriteiten stellen 

• geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de PvdA-Statenfractie en het gewest en 

vooral het gewestelijk bestuur 

• geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de PvdA-Statenfractie en de PvdA- 

gedeputeerden 

• geeft duidelijke en overtuigende inhoud aan de relatie met de andere Statenfracties 

• beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 

• Is in staat tot het voeren van een strategisch communicatiebeleid en weet sociale 

media daarin effectief toe te passen. 

• Heeft zijn wortels in maatschappelijke organisaties en blijft daarmee goede en 

intensieve contacten houden. 
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Lijsttrekker 
 
Van de lijsttrekker worden buiten de vereisten zoals omschreven in de functieschets voor 

Statenlid en fractievoorzitter extra vereisten gevraagd waar hij of zij en moet voldoen.  

 

Van de lijsttrekker verwachten we: charisma, een goede presentatie en prestatie in de media 

en tijdens debatten, vaardigheid in onderhandelen, kunnen enthousiastmeren en inspireren 

van groepen en individuen.  

Extra nadruk ligt op de competenties  

• Samenwerken en verbinden 

• Strategisch inzicht 

• Leiding geven  

• Tact, diplomatie en besluitvaardigheid.  

 


