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Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering PvdA Amstelveen op 14 juni 2017. 

Fractie als geheel 

Het bestuur van de PvdA Amstelveen zoekt een groep raadsleden die samen de taak aandurft 
om de positie die de PvdA in Amstelveen nu heeft te versterken. Een groep raadsleden die de 
ambitie heeft om als team zaken te realiseren. Een groep die als collectief zal gaan werken 
aan een duidelijke toekomstvisie, zoals vastgelegd in het lokale verkiezingsprogramma. 

Het bestuur beoogt een team waarin recht gedaan wordt aan diversiteit (leeftijd, gender, 
ervaring, achtergrond) en tegelijk de beste mensen zo hoog mogelijk op de lijst staan. Een 
team waarin binding met de gemeente, de Amstelveense PvdA  en de sociaal-democratische 
waarden overtuigend aanwezig zijn. Een team waarin niemand alleen de rol heeft van 
dossiervreter, volksvertegenwoordiger of onderhandelaar en waarin ieder raadslid buiten zijn 
eigen specifieke competenties niet meteen met lege handen staat. Een team dat helder positie 
kiest in het politieke krachtenveld en zorgt dat het herkenbaar is voor kiezers en bewoners van 
Amstelveen. 

Een raadslid kan meer inbrengen dan de focus op één bepaalde specialistische achtergrond. 
De fractie als geheel heeft de expertises in huis die voor een goed functioneren in de 
gemeentelijke politieke arena van belang zijn: kennis van of ervaring in financiën, regionale 
economie, (gemeentelijke) dienstverlening, ruimtelijke ordening en wonen, verkeer, zorg en 
welzijn, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarkt. 

Een fractielid van de PvdA maakt deel uit van dit team. 

Fractielid. 

Een fractielid woont in Amstelveen, is lid van de PvdA en beheerst de Nederlandse taal in 
woord en geschrift. Een fractielid beschikt daarnaast over de volgende competenties: 

• Is in staat om politiek gevoel om te zetten in invloed en weet daarmee resultaten te 
bereiken. 

• Heeft aantoonbaar brede belangstelling en is op meerdere terreinen vaardig. 

• Heeft de wil om zaken te beïnvloeden en voor elkaar te krijgen op basis van het 
verkiezingsprogramma en eigen opvattingen. 

• Kan goed de interactie aan gaan met bewoners, raadsleden, college, ambtenaren, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in de omgang met publiek, 
pers, social media en op bijeenkomsten binnen en buiten de partij. 



• Is een teamspeler en zoekt van daaruit een goede balans tussen gezamenlijk opereren 
en individueel excelleren. 

• Heeft een goed ontwikkeld organisatorisch vermogen met betrekking tot 
agendabeheer, organisatie van de werkzaamheden, informatie verwerken en balans 
houden. 

• Is fit en stressbestendig. 

Aanvullend geldt voor de fractievoorzitter: 

• Beschikt over leiderschapskwaliteiten, zowel in optreden, visie, strategie en 
overtuiging. 

• Kan in zijn-haar optreden beschikken over gedragsalternatieven van verbindend, 
enthousiasmerend en stimulerend, naar confronterend en conflicthanterend. 

• Kan op een coachende wijze leidinggeven aan de fractie. 
• Heeft uitstekende vaardigheden op het terrein van : onderhandelen, communicatie, 

netwerken, empathie en omgaan met media. 

Voor een wethouder gelden daarbij specifiek: 

• Beschikt over natuurlijk overwicht / charisma 
• Heeft managementcompetenties, waaronder analytisch en strategisch kunnen opereren. 
• Kan goed schakelen tussen delegeren en zelf doen, groot en klein, eenvoudig en 

complex, domineren en ruimte bieden, ratio en passie.


