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Profielen in verband met kandidaatstelling  
 

De provincie 

Noord-Holland is een gebied met in alle opzichten heel verschillende regio’s, volksaarden en 
gebruiken. Verstedelijking en platteland, geïndustrialiseerde gebieden en uitgebreide natuur, rivieren 
en kanalen, de Noordzee en het IJsselmeer, een waddeneiland, landbouw, bosbouw. Het 
Noordzeekanaal tegelijkertijd als doorsnijding en als verbinding. 
Noord-Holland is een van de vier randstadprovincies, met Zuid-Holland, Utrecht en delen van 
Flevoland, dat voor een deel van Noord-Holland een belangrijk achterland is.  
Wie overweegt zich te kandideren voor de fractie of als gedeputeerde of lijsttrekker doet er goed aan 
zich goed te realiseren dat je op een vertegenwoordigende positie echt voor heel Noord-Holland 
moet kunnen denken en handelen. Kandidaten voor de PvdA-staten of als gedeputeerde dienen echt  
Noord-Hollander te zijn (en echt PvdA-er).  
Kandidaten dienen zich ook goed te realiseren wat de mogelijkheden en beperkingen van de rol van 
de Provinciale overheid zijn en op welke terreinen de Provincie wel en niet werkzaam is. 
 
Profiel van de fractie 

De fractie is idealiter een afspiegeling van de bevolking: een mengeling van mannen en vrouwen, 

jong en oud, hier geboren of van verder gekomen, uit verschillende delen van de provincie, uit de 

steden en van het platteland, met verschillende opleidingsniveau’s, werkzaam in het bedrijfsleven of 

bij overheden of publiek-privatate instanties of zelfstandig, dan wel studerend of zonder werk.  

De fractie werkt voor heel Noord-Holland. 

Voor het functioneren van een fractie zijn verschillende soorten kwaliteiten nodig: echte 

volksvertegenwoordigers, generalisten en specialisten op een bepaald beleidsterrein en op financiën. 

De fractie maakt voor haar meningsvorming onder meer gebruik van de diensten en kennis van de 

fractie-opvolgers en (eventuele) steunfractieleden, de diverse netwerken in de samenleving en de 

diverse partijgeledingen, waaronder het PvdA-gewestbestuur Noord-Holland. 

In de fractie zijn onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid van groot belang om intern en extern te 

kunnen samenwerken. Er is ruimte voor onderlinge kritiek vanuit wederzijds respect en erkenning 

van ieders talent en geaardheid.  

De fractie stelt, mede op basis van het verkiezingsprogramma, en in overleg met het gewestbestuur, 

een werkplan op voor vier jaar, met een herkenbare PvdA-signatuur. In dit plan staan de doelen en 

politiek-inhoudelijk prioriteiten verwoord, alsmede een beschrijving van de samenwerking met de 

andere fracties in de Staten. Het werkplan bevat ook een communicatieplan, afspraken over 

woordvoerderschap en media-optredens. 

Afhankelijk van coalitiedeelname maakt de fractie ook afspraken over de wijze van samenwerken 

met de eigen gedeputeerde(n) en de coalitiepartijen. 

De fractie werkt, bij deelname van de partij aan de coalitie, in het besef van dualisme. 

De fractie en de fractieleden leggen verantwoording af aan het gewest, dat hen immers heeft 

voorgedragen. De fractie onderhoudt contact met de diverse werkkgroepen in het gewest. 



De fractie en fractieleden nemen deel aan de door (of in samenwerking met) het gewestbestuur 

georganiseerde programma’s en onderhouden contacten met de afdelingen in de provincie en met 

partijorganen. 

Profiel fractieleden 

Je bent lid van de partij en overtuigd en gedreven sociaal-democraat. Je bent of je stelt jezelf in staat 

om vraagstukken in de provincie te beoordelen en te werken aan verwezenlijking van de gestelde 

doelen en prioriteiten, aan de hand van sociaal-democratische waarden en de erecode van het 

partijbureau (soberheid, dienstbaarheid en integriteit). Je bent herkenbaar als PvdA-Statenlid.  

Je bent volksvertegenwoordiger voor heel Noord-Holland en wilt op die manier werken aan concrete 

ideeën in de ontwikkeling van de provincie. Daarbij ben je nieuwsgierig naar wat er leeft in de 

provincie, onder de bevolking. Je beschikt over een breed netwerk in de provincie in en buiten de 

partij. Je luistert en neemt iedereen serieus. 

Je hebt generalistische kennis van de provincie en je hebt een specifieke vaardigheid of kennis. Je 

hebt binding en een goed contact met een speciale regio in de provincie. 

Je hebt politiek inzicht en interesse in het bedrijven van politiek handwerk. 

Je kunt kwesties in duidelijke taal overbrengen, gesproken en geschreven. Je spreekt makkelijk en 

innemend op openbare en besloten bijeenkomsten. Je bent in staat om je snel in te werken op 

dossiers en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. 

Je bent een teamplayer, in de fractie en daarbuiten. 

Je committeert je aan het provinciale verkiezingsprogramma en en het beginselprogramma van de 

partij. Je onderhoudt actief contact met het gewest en neemt deel aan campagneactiviteiten. Je 

ondertekent de interne bereidverklaring van de partij en je verbindt je hiermee aan de interne 

contributie- en afdrachtverplichtingen, deelname aan scholingsprogramma’s en de netwerken in de 

partij, waaronder het CLB.  

Het is belangrijk dat fractieleden zich verbonden voelen met het werk van de ander en bereid zijn 

om, waar nodig, elkaar steun te bieden.  

De fractieleden stellen zich beschikbaar voor functioneringsgesprekken met de fractievoorzitter en 

de voorzitter van het gewestbestuur. 

 

Competenties: 

*algemeen: 

-integriteit: als PvdA—lid handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf; je gaat zorgvuldig en 

discreet om met vetrouwelijke en gevoelige informatie uit de Staten of de eigen partij en je 

netwerken 

-samenwerken: je participeert in de Staten om het sociaal-democratische gedachtegoed een 

politieke vertaling te geven in menings- en besluitvorming op provinciaal niveau, binnen de 

mogelijkheden van samenwerking met de andere partijen. Allereerst telt het gezamenlijke resultaat. 

Je zoekt altijd een balans tussen het eigen denken en handelen en dat van de fractie 

-assertiviteit: je komt op een niet kwetsende manier op voor je eigen mening en die van de partij 



-conflicthantering: je weet belangentegenstellingen op een tactvolle wijze te hanteren en mogelijk 

op te lossen. Dat kun je doen door individuele of gedeelde contacten in de Staten, je fractie en in de 

samenleving. 

*als volksvertegenwoordiger: 

Statenleden hebben een volksvertegenwoordigende rol, stellen kaders voor beleid en hebben een 

controlerende taak. De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor Statenleden van 

belang zijn: 

-luisteren: als je goed luistert toon je een actieve interese in wat de ander zegt en weet je daardoor 

belangrijke informatie op te pakken voor besluitvorming. 

-tactvol gedrag: je bent in staat om je goed te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en 

standpunten van de ander en daarop te kunnen inspelen 

-creativiteit: je bent in staat om met vindingrijke oplossingen te komen voor de kwesties waar je als 

Statenlid tegenaan loopt 

-doorzettingsvermogen: je kunt je ook bij tegenslag langdurig bezighouden met een onderdeel van 

het programma en probeert binnen het redelijk alles om je doel en het doel van de fractie te 

bereiken, zonder daarbij personen moedwillig of ongewild te beschadigen 

-taalvaardigheden: je denkt na over je toehoorders en stemt af hoe je hen mondeling en schriftelijk 

tegemoet treedt. Je bent in staat anderen duidelijk te maken wat je drijft. 

*als beleidsmaker: 

-besluitvaardig: je durft verantwoorde beslissingen te nemen, op basis van een goed en gedragen 

oordeel, ook als er conflicterende belangen zijn 

-initiatiefrijk: je stelt jezelf in staat om kwesties te signaleren en te werken aan oplossingen. Je 

handelt hierin pro-actief, anticiperend op kansen 

-omgevingsbewust: je bent, en laat dat blijken, dat je goed op de hoogte bent van maatschappelijke, 

politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig, gericht op interactie, communicatie en 

samenwerking met anderen, binnen en buiten de partij 

-opiniërend: je hebt een visie op de samenleving, een toekomstbeeld op de sociaal-democratie en 

kunt die helder en enthousiasmerend verkondigen; je kunt hetzelfde doen voor visies van de fractie 

*als controleur: 

-onafhankelijkheid: je vormt jezelf zelfstandig een mening en toetst die met je collega’s in de fractie 

en met je omgeving; je zoekt de balans tuusen een eigen koers varen als volksvertegenwoordiger en 

de samenwerking in de fractie en overige partij-organen 

-oordeelsvorming: je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen te midden van relevante 

criteria en komt zo tot afgewogen beoordelingen 

-voortgangsbewaking: je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van politieke 

afspraken als Staenbesluiten, moties, amendementen, fractiebesluiten 

Profiel fractievoorzitter 

Voor de fractievoorzitter geldt wat beschreven is onder profiel fractie en onder profiel fractieleden. 



Daarnaast: 
De fractievoorzitter is er voor heel Noord-Holland en is als eerste woordvoerder het gezicht van de 
partij in Noord-Holland. De fractievoorzitter is de teamleider van de fractie en bewaakt de 
samenwerking met de andere partijen in de coalitie (bij deelname daaraan) en de andere partijen in 
de Staten. De fractievoorzitter onderhoudt ook, als eerste, het contact met de eventuele PvdA-
gedeputeerden. 
De fractievoorzitter kan goed strategisch denken, op de korte en lange termijn. De fractievoorzitter is 
tegelijkertijd teambuilder en leider. 
Vaardigheden als binder en als leider moeten aantoonbaar zijn. 
De fractievoorzitter zorgt dat ieder fractielid in zijn of haar kracht kan functioneren en dat de fractie 
als geheel toekomt aan haar volksvertegenwoordigende, beleidsmakende en controlerende taken, 
zonder op de stoel van de gedeputeerde(n) te gaan zitten. 
De fractievoorzitter is actief, herkenbaar en aansprekend in de verschillende geledingen van de 
vereniging die de PvdA is. 
De keuze van de fractievoorzitter blijft aan de nieuw-gekozen fractie. 
 
Profiel lijsttrekker 

Voor de lijstrekker geldt wat beschreven is onder profiel fractie, profiel fractieleden en profiel 

fractievoorzitter. De lijsttrekker is tijdens de aanloop naar de verkiezingen het boegbeeld van de 

partij in Noord-Holland en actief in de vereniging en in netwerken daarbuiten. De lijsttrekker 

profileert zich partijpolitiek, op basis van jet verkiezingsprogramma of de actualiseringen daarvan. 

De lijsttrekker is een breed aansprekende persoonlijkheid, beschikkende over humor, 

incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen. Politieke ervaring is een vereiste evenals 

bekendheid met omgang met media. De lijsttrekker heeft een bij de partij passende visie op de 

toekomst van de provincie, het provinciaal bestuur en de rol van de sociaal-democratie daarin. 

De lijsttrekker heeft verbindende kwaliteiten, kan tegenstellingen overbruggen binnen de partij, 

tussen partijen en belangengroepen. 

Profiel gedeputeerde 

Voor de gedeputeerde geldt wat beschreven is onder profiel fractieleden. 

De gedeputeerde is een Noord-Hollander, is er voor alle Noord-Hollanders.  

De gedeputeerde werkt in het besef van dualisme met de fractie. De gedeputeerde werkt vanuit een 

duidelijk PvdA-signatuur collegiaal samen in het college van Gedeputeerden. 

De gedeputeerde is actief in de vereniging. 

De gedeputeerde beschikt over leidingevende kwaliteiten en is goed in staat om te werken aan 

draagvlak voor beleid. 

De gedeputeerde houdt zich beschikbaar voor functioneringsgesprekken met de fractievoorzitter en 

de voorzitter van het gewestbestuur. 


