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Profielschets raadslid PvdA Rotterdam 2022 - 2026                                   
 
De Partij van de Arbeid Rotterdam zoekt gedreven Rotterdammers die zich kandidaat willen 
stellen voor de PvdA-fractie in de Gemeenteraad 2022 – 2026. Je hebt vanzelfsprekend een 
sociaaldemocratisch hart en je bent bereid om je vanuit de kernwaarden van de partij, 
solidariteit, gelijkheid en emancipatie, in de gemeenteraad en daarbuiten, in de stad en in de 
samenleving, met energie en passie in te zetten. Je bent toegankelijk, hebt in persoonlijke 
netwerken contact met Rotterdammers en Rotterdamse gemeenschappen en je weet mensen 
en groepen te verbinden. Je hebt kennis en kundigheid op één of meer van de belangrijke 
beleidsthema’s van de partij in de Raad en in de stad: wonen, werk en inkomen, zorg, onderwijs, 
duurzaamheid, veiligheid en cultuur. Je laat zien dat je ideeën kunt omzetten in waardevolle 
daden voor onze stad, niet alleen in de raadszaal, maar juist ook door actief aanwezig te zijn in 
de buurten en wijken van Rotterdam.  
  
Wat verwachten we van een kandidaat? 
 
Als sociaaldemocratische volksvertegenwoordiger: binden en bouwen 
 

 Je weet wat Rotterdam nodig heeft en je hebt concrete plannen om vraagstukken die in 
Rotterdam spelen aan te pakken. Je hebt dat in de praktijk laten zien in werk of 
maatschappelijke activiteiten. 
 

 Je voelt je thuis in de gedachte van de inclusieve samenleving die Rotterdam heet en 
waarin vrijheid, gelijkheid en solidariteit belangrijke waarden zijn. 
 

 Je hebt scherp op het netvlies welke maatschappelijke vraagstukken belangrijk zijn voor 
Rotterdammers en voor de sociaaldemocratie; op wijk- gemeentelijk, provinciaal en 
nationaal niveau. Je weet deze vraagstukken te vertalen naar politiek helder optreden in 
de gemeenteraad. 
 

 Je weet het verkiezingsprogramma van de afdeling praktisch te vertalen in je 
standpunten en je handelen als raadslid. 

 Je weet wat het beleid betekent voor de Rotterdammers en neemt hier positie in; je legt 
je niet bij voorbaat neer bij de Haagse werkelijkheid van het Kabinet of de Tweede 
Kamer. Je onderhoudt wel actief je contacten met collega’s in andere steden en de 
Kamer. 

 Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de Gemeenteraad als bij het nemen 
van initiatieven buiten het stadhuis. 



 Je bereidt je altijd goed voor en je duikt als het nodig is diep in een dossier om slimme 
strategische keuzes te kunnen maken en om effectief sociaaldemocratische idealen in 
de Gemeenteraad voor het voetlicht te brengen. 

 Je bent tegelijkertijd een generalist die dicht bij de bewoners in Rotterdam staat, die 
buiten de muren van het stadhuis ophaalt wat er speelt in de Rotterdamse samenleving 
en die vragen en gevoelens van Rotterdammers vertaalt in praktische voorstellen.  

 Bewoners doen mee, dat vind je vanzelfsprekend. 

 Je hebt originele ideeën en stelt interactie en dialoog binnen en buiten de gemeentelijke 
politiek voorop.  

 Je begrijpt het belang van communicatie en je werkt daar actief aan, je benut daarbij de 
verschillende middelen optimaal, waaronder nadrukkelijk social media. Je onderhoudt 
actief goede contacten met de pers. 

 Je profileert je in debat en in je handelen als sociaaldemocraat en onderscheidt je met 
een eigen verhaal of standpunt van andere partijen in de Raad en in de stad. Je bent 
tegelijkertijd in staat en bereid om bruggen te slaan naar andere partijen, om een 
optimaal resultaat voor de Rotterdammers te bereiken. 

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kunt politieke 
kwesties in gewone taal overbrengen. Je kunt debatteren in de Raad maar ook op een 
bewonersavond spreken.   

 Je hebt gevoel voor de financiële gevolgen van voorstellen en plannen. 

 Als PvdA-raadslid laat je in je dagelijkse politieke handelen onze moraal zien van 
soberheid, dienstbaarheid, integriteit (erecode PvdA) en vanzelfsprekend inclusiviteit en 
solidariteit. Je bent integer en de sociaaldemocratische idealen staan centraal in je 
denken en handelen.  

 Je bent bereid verantwoording af te leggen voor je standpunten en handelen, naar je 
collega’s in de fractie, de leden van de afdeling en de kiezers die op de PvdA hebben 
gestemd. 
 

Als fractielid in het team: samen vooruit  
 

 Je bent lid van de fractie, vormt samen met je collega’s een team van mensen met 
uiteenlopende kwaliteiten. Je bouwt gezamenlijk aan de goede agenda voor de stad 
Rotterdam en probeert samen die agenda uitgevoerd te krijgen. 
 

 Je bent bereid voldoende in het raadslidmaatschap te investeren: het politieke handwerk, 
de controlerende en kaderstellende rol, de volksvertegenwoordigende rol, c.q. het 
contact met  inwoners en organisaties.  

 Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar, door de week, in avonduren en in het 
weekend. Je bent je ervan bewust dat dit consequenties heeft voor je inzet in een andere 
parttime baan en voor je privéleven. 



 Je onderhoudt actief contact met het bestruur en de leden van de afdeling, je hebt 
ideeën over hoe de vereniging op haar best kan acteren en neemt deel aan de 
(permanente) campagneactiviteiten. 

 Je toont je in de fractie assertief, kritisch en ondernemend; activisme kenmerkt je 
handelen. Je bent tegelijkertijd binnen de fractie in het belang van het collectief een 
echte teamspeler, in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en bij de 
gemeenschappelijke besluitvorming. Je investeert in het team, je praat met elkaar en niet 
over elkaar. 

 Je bent debater, netwerker, dossiervreter, strateeg, financiële ster, onderhandelaar, 
stadsgids en/of ombudsman. Eén van deze rollen typeert jou bij uitstek, in andere rollen 
investeer je en zorg je dat je mee doet. 

 Je ondertekent de erecode en de interne bereidverklaring van de PvdA en verbindt je 
hiermee o.a. aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen. 

 Je volgt scholingsprogramma’s die voor je eigen functie worden aangeboden en je woont 
de relevante netwerkbijeenkomsten bij.  


