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Bijlage 3. 

 

Profielschets raadslid PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 

Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie kandidaatstelling 2022 bij de selectie en 

voordracht van kandidaten. De commissie stelt overeenkomstig de landelijke richtlijnen een 

ontwerp-kandidatenlijst op als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van 
de afdeling. De profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. 

Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich 

kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap in de toekomstige gemeenteraadsfractie. 

 

Raadslid voor de PvdA in Dordrecht 

De PvdA is een sociaaldemocratische partij met een rijke traditie in het stadsbestuur. Dat 
betekent dat we geïnspireerd worden door waarden als vrijheid, een eerlijke verdeling van 

kansen, werk en inkomen en duurzame ontwikkeling. Die waarden zijn onze leidraad bij het 
streven naar een goed bestaan voor alle inwoners van Dordrecht. Dordrecht is een oude stad 

met een rijk verleden, maar ook een moderne stad met nieuwe uitdagingen en complexe, 

hardnekkige problemen. We zoeken daarom mensen met ervaring en enthousiasme, die 
midden in de Dordtse samenleving staan. 

Kandidaten moeten lid zijn van de PvdA en ondertekenen de interne bereidverklaring van de 

PvdA en kunnen een VOG overleggen. Afdrachten tbv. van de afdeling vinden plaats conform 

afspraak. 

De basis voor de inzet van de PvdA-fractie in de raadsperiode 2022-2026 is het 

verkiezingsprogramma. Van kandidaten vragen we dat zij zich committeren aan de 
uitgangspunten en de inhoud van dit verkiezingsprogramma. 

De functie 

Een raadslid van de PvdA is een sociaaldemocraat, volksvertegenwoordiger en partijlid. Dat vraagt 
van je dat je benaderbaar bent voor leden en andere inwoners van de stad. Je weet wat er leeft 

en bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. Het is jouw opdracht om 

vraagstukken te analyseren en effectieve oplossingen te zoeken en te toetsen aan onze 
sociaaldemocratische waarden. Je zult in de raad en in de stad zichtbaar zijn, het debat aangaan 

en coalities bouwen om plannen te kunnen verwezenlijken. Daarnaast kan het zijn dat je regionale 

taken oppakt. Je doet het werk samen met je fractiegenoten, onder leiding van de 
fractievoorzitter. Je bent een teamplayer met een stevige overtuigingskracht. 

 

Competenties 

PvdA Dordrecht is op zoek naar kandidaten die: 
 

o zich laten inspireren door de idealen en waarden van de sociaaldemocratie; 
o Dordrecht door en door kennen en oog hebben voor de uitdagingen in onze stad en de 

oplossingen daarvoor; 
o in staat zijn om standpunten aansprekend uit te dragen en het debat daarover te 

voeren; 

o politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben; 

o met empathie de betrokkenheid van burgers weten op te roepen en vast te houden; 
o bereid zijn om voldoende tijd te investeren. Het raadswerk vraagt een investering van ca. 

20u per week, deels overdag, maar grotendeels in de avonduren. 

Expertise op relevante beleidsterreinen of een groot netwerk in de stad kunnen tot aanbeveling 

strekken. 
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