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Profielschets Tweede Kamer PvdA  
Periode: 2021-2025 
 
De PvdA streeft naar bestaanszekerheid voor mensen. Zeker zijn van een goede leraar voor de klas, een fijne, 
betaalbare woning en goed werk. Goede zorg als we die nodig hebben. We zijn er voor de leraren, agenten, 
verpleegkundigen. Voor alle helden van de publieke sector. We kijken om naar de ouderen die onze 
welvaartsstaat vormgaven. En we kijken om naar de kinderen die dromen van een mooie toekomst. We bouwen 
nu aan zekerheid voor later 
 
Dat vraagt van onze politici dat zij intrinsiek gedreven zijn om voor mensen het verschil te maken. Onze politici 
voelen wat mensen raakt, wat mensen wakker kan houden. Onze politici nemen dit bloedserieus, omdat ze 
onrecht en kansenongelijkheid niet accepteren. Onze politici brengen nieuw perspectief en politieke oplossing om 
dit tegen te gaan. Zij zijn in staat om dit te doen vanuit zowel de controlerende als de wetgevende taak van de 
Tweede Kamer.  
 
Voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zoeken we kandidaat politici met gedrevenheid om 
het verschil te maken. Dat vraagt om een sterke binding met de samenleving, een heldere blik en een eigen 
opvatting over hoe politiek te bedrijven. Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen en die hun nek willen 
uitsteken. De leden van de PvdA Tweede Kamerfractie zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Onze 
volksvertegenwoordigers nemen via het parlement de leiding in maatschappelijke discussies. Ze komen met 
nieuwe ideeën voor nieuwe zekerheden. Onze volksvertegenwoordigers zoeken actief contact met de kiezer en 
de achterban om ideeën te genereren, te toetsen en om ervaringen op te doen. 
 
Onze kandidaten beschikken over een combinatie van gedrevenheid, een trefzekere aanpak en ruime expertise. 
De selectie van kandidaten zal ook langs deze drie lijnen plaats vinden. 
 
 
Gedrevenheid 
 
Sociaaldemocratie in houding en hart - Volksvertegenwoordigers van de PvdA kennen en voelen de 
sociaaldemocratische waarden, zijn er mee vertrouwd. Dat laten ze doorklinken in hun handelen. Ze zoeken naar 
de veranderingen en mogelijkheden die nodig zijn voor sociale vooruitgang gebaseerd op de zekerheden die 
mensen nodig hebben.  
 
Geeft om de samenleving, mensen, collega’s en de partij - Het collectief is altijd sterker dan het individu, dat 
begrijpen onze politici. Het zijn aardige en open mensen, naar binnen en naar buiten toe. Ze onderhouden zowel 
met leden in de eigen regio als met leden die een bepaalde betrokkenheid hebben bij de portefeuilles een sterke 
band. Volksvertegenwoordigers zijn in staat om samen te werken met collega’s, netwerken, deskundigen en 
betrokkenen binnen en buiten de partij.  
 
 
Trefzekere aanpak 
 
Altijd in contact met mensen - Onze politici staan continu in contact met de samenleving en baseren hun politiek 
agenda op de signalen die zij ontvangen. Ze hebben een netwerk in de samenleving dat ze pro-actief benaderen 
om hun functioneren als volksvertegenwoordiger nog beter te maken. Ze maken actief verbindingen met 
bondgenoten en zijn in staat coalities te sluiten.  Ze kunnen onbevangen en gelijkwaardig omgaan met zeer 
uiteenlopende mensen. Ze zijn makkelijk benaderbaar, nieuwsgierig naar de verhalen van anderen en zichtbaar in 
de samenleving en bij de achterban. 
 
Verbindend, optimistisch en strijdbaar - Onze politici streven constant naar nieuwe verbindingen die hun denken 
en doen verder brengen. Ze zijn optimistisch en vinden in dat optimisme het doorzettingsvermogen en de 
creativiteit om voorstellen door de Tweede Kamer te krijgen. Ze vormen de verbinding tussen de partij en de 
wereld daarbuiten en zijn een wervende kracht voor de partij. Ze hebben oog voor het ontstaan van nieuwe 
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samenwerkingsverbanden, brengen partijen bij elkaar en zijn vaardig in het vinden van gedragen en duurzame 
oplossingen.  
 
Politieke antenne - Onze politici weten wat onderhandelen, samenwerken en compromissen sluiten betekent. 
Volksvertegenwoordigers zijn in staat vanuit de bestaande politieke verhoudingen te handelen. Zij kunnen zowel 
functioneren in een fractie die oppositie voert als in een fractie die onderdeel uit maakt van een regeringscoalitie. 
 
Snelle informatieverwerking – Een politicus kan met veel informatie omgaan en ziet het verschil tussen grote lijn 
en details. Een volksvertegenwoordiger kan prioriteren, óók in de eigen politieke voorstellen. 
 
 
Ruime expertise 
 
Weten waar je het over hebt. Onze volksvertegenwoordigers formuleren voortdurend nieuwe ideeën en 
voorstellen om de bestaanszekerheid van mensen concreet vorm te geven. Daarvoor is inhoudelijke expertise op 
een aantal gebieden vereist. Tegelijkertijd zijn zij in staat om zich snel op andere gebieden inhoudelijk in te 
werken, indien omstandigheden in de samenleving of de portefeuilleverdeling in de fractie daarom vragen. 
 
Aansprekende boodschap en de kunde deze over te brengen - Onze politici zijn dienstbaar aan mensen in de 
samenleving, partijleden en onze strijd voor nieuwe zekerheden. Een volksvertegenwoordiger kan een boodschap 
kernachtig formuleren en begrijpelijk overbrengen, zowel voor een breed publiek als in kleiner verband bij de 
eigen achterban. Volksvertegenwoordigers onderhouden constructieve werkrelaties met journalisten van 
verschillende soorten media (tv, kranten, social media).   
 
 
Tot slot 
 
Omgaan met integriteit - De PvdA stelt hoge eisen aan haar politici. Ze hebben ten aanzien van hun integriteit 
een open houding en zijn bereid vragen hierover te beantwoorden. Elke PvdA-volksvertegenwoordiger 
ondertekent en handelt volgens de door het partijbestuur vastgestelde erecode en de interne bereidverklaring. 
Een integriteitstoets maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 
 
 

 
 
Aanvullende vereisten aan de lijsttrekker 
De lijsttrekker is het boegbeeld van de partij, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker van de 
PvdA is de beoogd politiek leider van de partij. Hij of zij heeft een duidelijke visie over de toekomst van ons land 
en wat de rol van de sociaaldemocratie daarin is. Hij of zij brengt deze visie gezaghebbend over. Uiteraard dient 
de lijsttrekker dus over alle bovenstaande competenties te beschikken. Maar voor de lijsttrekker geldt 
nadrukkelijk  dat hij of zij een toegankelijk en aansprekende persoonlijkheid is met grote politieke ervaring, 
nationaal en internationaal.  
 
De PvdA-fractie 
De fractie in zijn geheel voldoet aan meerdere criteria. Het is een gevarieerd team, dat de hele samenleving 
aanspreekt. Dat geldt zowel voor de personen - naar sekse, leeftijd en achtergrond – als voor de regionale binding 
en betrokkenheid en de eerder verworven kennis en vaardigheden. Maar het geldt ook voor de houding van de 
verschillende volksvertegenwoordigers. De ideale fractie bestaat uit teamwerkers, verbinders, debataanjagers, 
doeners en denkers. De fractie kent daarnaast een evenwicht tussen ervaring en vernieuwing, generalisten en 
specialisten. De fractie is tenslotte ook tegen een stootje bestand, zodat ze met gezag kan opereren.  
 
Procedure 
Kandidaten doen, voordat het partijbestuur een besluit neemt over de conceptkandidatenlijst, een 
introductieprogramma c.q. voorbereidingsprogramma. Volksvertegenwoordigers committeren zich in ieder geval 
voor 4 jaar.  
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Mensen die een reguliere plaats op de kandidatenlijst willen laten hun kandidatuur vergezeld gaan van de 
benodigde ondersteuningsverklaringen. Ze dienen zich uiterlijk maandag 31 augustus 2020 om 10.00 uur te 
melden bij de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer. 
 
Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij het partijbestuur melden volgt een 
ledenraadpleging. Kandidaten dienen hun kandidatuur vergezeld te doen gaan van ondersteuningsverklaringen. 
De mogelijke ledenraadpleging vindt plaats van 8 juni tot 22 juni 2020. Kandidaten voor het lijsttrekkerschap 
dienen zich uiterlijk vrijdag 29 mei 10.00 (10.00 uur) te melden bij het partijbestuur.  
 
Een (groeps)assessment kan onderdeel uitmaken van de kandidaatstellingsprocedure.  
  


