
Profiel kandidaten bestuur 
2018-2020 
Inleiding 
In oktober 2018 treedt het huidige bestuur na 2 jaar af. Daarom zijn we opzoek naar 
een nieuw bestuur. In onderstaande tekst vindt u de profielschets voor het bestuur 
als geheel, individuele bestuursleden en belangrijke uitgangspunten van de 
kandidaatstellingscommissie bij haar zoektocht. Voor meer informatie, suggesties 
t.a.v. het profiel en kandidaten, kunt u terecht bij de leden van de 
kandidaatstellingscommissie: Kai Yin Or, Marco Heijmen, Merel Richter, Lars Klappe 
en Matthijs van der Meulen, persoonlijk of via: ikwilhetbestuurin@gmail.com.  

Creativiteit bij de sollicitaties wordt gewaardeerd 

BESTUUR: 
Het bestuur vormt een hecht team waarbij ieder een duidelijke taak/portefeuille heeft. 
Er is sprake van een heldere bestuursstructuur.  Het bestuur is zo veel mogelijk een 
afspiegeling van onze afdeling/ onze stad, met betrekking tot geslacht, leeftijd, 
culturele/ etnische achtergrond en opleiding. De belangrijkste uitdagingen voor de 
komende periode zijn ledenwerving en het activeren van leden en  een team maken 
van de vereniging, de fractie en de bestuurders. 

Wat verwachten we van de individuele kandidaten? 
- Het uitdragen van sociaal democratische waarden in gedrag, werk, 

vrijwilligerswerk of anderszins. 
- Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de 

afdeling en een visie op het verenigingsleven; 
- Eigen initiatief 
- Oog en gevoel voor de diversiteit in de stad en in de partij 
- Gerichtheid op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen 

binnen de vereniging; je bent collegiaal en transparant; 
- Gevoel voor het verenigingswerk, goed kunnen omgaan met mensen en goed 

kunnen motiveren van leden; 
- Bereidheid om in de avonduren en/ of de weekenden waar nodig overdag bij 

activiteiten in de stad en/of het partijkantoor aanwezig te zijn. Een 
beschikbaarheid van ca. 8 uur per week is hierbij het uitgangspunt. Het is 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend  

- Je bent lid van de PvdA 

Structuur 
 

 

• Voorzitter 
• Vice-voorzitter 
• Penningmeester 
• Secretaris

SBK en 
Willem 
Smalthof

Kennis:  
Kennis-
kringen, 
thema’s en 
gebiedscie’s

Activiteiten: 
Debatten, 
bezoeken, 
borrels, etc. 

Leden: 
Activeren, 
nieuwe leden, 
uitstroom

Campagne: 
Continue en 
iedere 
verkiezing, 
online/offline

Opleiden  
O.a. 
Talenten-
klas en 
scouten

Diversiteit 
Beleid, toetsing 
en aandacht 
voor  diversiteit
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Hieronder een korte opsomming van de verschillende rollen en taken. In bijlage 1 is 
hier meer informatie opgenomen. 

• De Voorzitter is het gezicht naar buiten, en zal na besluitvorming ook de koers 
uitdragen. Draagt zorg voor een 2de bestuurslid bij externe contacten. 

• De Penningmeester beheert de financiën in de brede zin van het woord 
(begroting, verantwoording, jaarrekening, declaraties) 

• De Secretaris zorgt voor agenda, notulen, besluitvorming, ledenadministratie, 
communicatie naar en van de leden 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. 
Gedrieën vormen ze ook het SBK (Stichting Beheer partijKantoor), ofwel het beheer 
en exploitatie van Willem Smalthof 95 te Rotterdam en hebben ze frequent overleg 
met de beheerder.  

Bestuurslid Kennis: O.a. contact WBS, maatschappelijke organisaties (wat speelt 
er) en met kenniskringen. Samen met hen en de fractie inhoudelijke thema’s 
agenderen. 

Bestuurslid Activiteiten: Zorgt voor een goed gevulde en zichtbare kalender met 
activiteiten, niet door ze zelf te organiseren, maar te zorgen dat leden een 
voedingsbodem ervaren om activiteiten te gaan organiseren in teams. 

Bestuurslid Leden: zorgt voor aanwas van en verbinding met nieuwe en actieve 
leden, en borgt ook de uitstroom netjes en koppelt evaluaties terug in het bestuur.  

Bestuurslid Campagne: richt zich op de continue campagne, maar ook voor een 
team bij verkiezingen. 

Bestuurslid Opleiden: zorgt voor het scouten, behouden en activeren van talenten. 

Bestuurslid Diversiteit: zorgt voor beleid, toetsing en aandacht voor diversiteit in 
Bestuur, commissies, lijsten en campagnes. 

- Eén tot twee van de bestuursleden zal/zullen ook nauw contact hebben met 
het stedelijke Ombudsteam.  

- Een van de leden van het (dagelijks) bestuur zal aangewezen worden als 
vicevoorzitter, maar alle taken van de voorzitter worden door een 2de 
bestuurslid, niet altijd zijnde de vicevoorzitter, bijgezeten i.v.m. waarneming en 
sparring.  

Wat is het bestuur niet: 
- Een activiteitencommissie 
- Een (theoretische) denktank 
- Een op zichzelf staand groepje actieve leden 
- Een onzichtbare groep mensen 
- Een groep individuen 
- Regerend vanuit Statuten 

…maar het bestuur maakt als team gezamenlijk verbinding met de strategische 
koers en met de leden, in alle gebieden! 





Bijlage 1: taken verschillende bestuursrollen 

Van de voorzitter verwachten we: 
- Je inspireert de andere bestuursleden, actieve en minder actieve partijleden; 
- Je bent een verbinder, tussen bestuur en fractie, bestuur en de afdeling, de 

partij en de stad; 
- Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht; 
- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 12 uur per week); 
- Je hebt een krachtige visie op de sociaaldemocratie en het verenigingswerk; 
- Je hebt een goed netwerk in de partij; 
- Je kan een strategische lijn uitzetten en bewaken. 
- Je ziet toe op het goed verlopen van het proces van monitoring van de 

fractieleden. 

Van de penningmeester verwachten we: 
- Je draagt zorg voor het financieel beheer; 
- Je coördineert aanvragen bij het activiteitenfonds;  
- Je stelt de begroting en jaarrekening op; 
- Je stemt af met PvdA landelijk over afdracht 
- Je coördineert en mobiliseert (met een team) fondswerving en donaties 
- Je ziet toe op de afdracht van raadsleden, gebiedscie’s/wijkraden en college 
- Je coördineert de inrichting en het beheer van het partijkantoor; 
- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 8 uur per week). 

Van de secretaris verwachten we: 
- Je bent een goede organisator en planner en je bent zorgvuldig; 
- Je zorgt voor agenda’s, verslagen, organisatie van ALV’s en 

bestuursvergaderingen; 
- Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 10 uur per week); 
- Je bent (snel) goed op de hoogte van de statuten en reglementen; 
- Je zorgt met vrijwilligers voor een goed draaiend partijkantoor; 
- Je beheert de ledenadministratie en mailings. 

Context: 
Politiek. Het is politieke vereniging en het bestuur zit dus dicht op de actualiteiten 
middels werkbezoeken, contacten fractie, debatten, campagnevoeren, 
kenniskringen, ombudsteam en andere activiteiten.  
Gebieden: Rotterdam bestaat uit verschillende gebieden en zal dus in de gebieden 
zichtbaar moeten zijn middels activiteiten en de gebiedscommissies en wijkraden om 
dit te bewerkstelligen. 
Leden: De vereniging is er door en voor leden. De leden geven invulling aan de 
vereniging en de koers. Goede afstemming, input en besluitvorming is van groot 
belang. Hierin zijn er ook relaties en afhankelijkheden met landelijk, het gewest, maar 
ook met de 3 onderafdelingen.  



Het bestuur bedient dus vooral de leden, maar stemt (actualiteiten en koers) goed af 
met Fractie en Gebiedscommissies. 

Gezien de verschillende doelen en tijdspanne is een hink-stap-sprong aanpak 
passend en deze wordt verwoord in een PvdA 010 plan, een eerste opzet is 
geschreven door het huidige bestuur en fractie, dit wordt verder uitgewerkt door het 
nieuwe bestuur en de fractie: 
 

 

Voor meer informatie, suggesties t.a.v. het profiel en kandidaten en sollicitaties kunt u 
terecht bij de leden van de kandidaatstellingscommissie: Kai Yin Or, Marco Heijmen, 
Merel Richter, Lars Klappe en Matthijs van der Meulen, persoonlijk of via: 
ikwilhetbestuurin@gmail.com 

Sollicitaties 
Mail ons jouw motivatie in de vorm van een filmpje, een pamflet of een brief, creativiteit 
hierin wordt gewaardeerd: ikwilhetbestuurin@gmail.com. Deadline: 14 oktober 2018, 
23.59uur 

Rotterdam

A
ctiviteiten, kenniskringen 

om
budsteam
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