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Profielschets en procedure verkiezing partijbestuur  

Tijdens het Politieke Ledenraad (met congresdeel voor de benoemingen) op 2 oktober 2021 vindt een 
belangrijke verkiezing plaats in het partijbestuur. Want het partijbestuur bestaande uit elf leden heeft 2 
posities opengesteld voor verkiezing: de voorzitter en internationaal secretaris. Beide voor een termijn van 4 
jaar, in bezoldigde functie gekozen. De aftredende voorzitter en internationaal secretaris zijn niet herkiesbaar 
voor een nieuwe termijn.   

Profielschets partijbestuur PvdA 2021– 2025 

Positie en context 
Op het partijbestuur van de PvdA rust een grote verantwoordelijkheid. Het partijbestuur is belast met het 
bestuur en de algemene leiding van de Partij van de Arbeid. Een vitale en sterke vereniging, die midden in de 
samenleving opereert, is hoofdtaak van het partijbestuur. Naast de vereniging is het partijbestuur ook de spil 
van de partij in brede zin. Niet voor niets zijn de voorzitters van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer, 
de leider van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement, de voorzitter van de Jonge Socialisten, de 
voorzitter van het CLB en de directeur van de WBS adviserend lid van het partijbestuur. Het partijbestuur is 
daarmee ook een politiekinhoudelijk lichaam. De werkverdeling is echter helder: de programmatische 
ontwikkeling van de partij op middellange en lange termijn is de verantwoordelijkheid van het partijbestuur. 
De dagelijkse politieke leiding op landelijk niveau ligt op het Binnenhof en krijgt vorm in  de samenwerking 
tussen de fracties van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en (bij regeringsdeelname) de PvdA-
bewindspersonen, waarbij de lijsttrekker van de laatstgehouden Tweede Kamerverkiezingen geldt als de 
politiek leider. Het partijbestuur als geheel moet een evenwichtig en sterk team zijn, waarin de kwaliteiten 
van de verschillende leden elkaar goed aanvullen en versterken om zo een stabiele koers uit te zetten en te 
houden.  

Speerpunten komende  bestuursperiode 
De afgelopen jaren is de basis niet alleen financieel en organisatorisch weer op orde gebracht, we hebben 
ook het fundament van onze politiek versterkt: een actiegerichte partij, linkser dan sinds lange tijd, dicht bij 
mensen. In de komende jaren zet het partijbestuur die lijn door. Een lijn waarin de lokale politiek op het 
hoofdpodium staat en de investering in de verjonging en daarmee in de basis van de partij nog een flinke 
boost krijgt. Want het hart van onze partij klopt lokaal. Voor alle generaties. Daarvoor is nieuw perspectief 
nodig: om mensen (weer) aan ons te binden met hun stem en inzet. De kracht van de sociaaldemocratische 
beweging is immers een actieve vereniging waarin sympathisanten, leden en politici geworteld zijn in de 
gehele samenleving. Een vereniging die aanspreekt heeft de interne democratie goed en eigentijds 
georganiseerd. De PvdA heeft grote stappen daarin gezet, wat met volle kracht wordt doorgezet.   
Ten slotte, intensivering van samenwerking met aan ons verwante organisaties en bewegingen is even 
logisch als belangrijk voor het oplossen van de maatschappelijke opdrachten van vandaag: een eerlijke, 
duurzame en inclusieve wereld.  
In de komende bestuursperiode staan vijf verkiezingen gepland: de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022, de Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen op 14 maart 2023, de Europese 
Parlementsverkiezingen in mei 2024 en de Tweede Kamerverkiezingen (vooralsnog gepland maart 2025). In 
de voorbereiding van deze verkiezingen speelt het partijbestuur een belangrijke rol.  

Profielschets internationaal secretaris  
De internationaal secretaris is in het bestuur belast met Europese en internationale zaken. De internationaal 
secretaris dient te beschikken over deskundigheid in en ervaring met de internationale politiek. In verband 
met contacten in internationale kring zijn de volgende eigenschappen vereist: doortastendheid in 
onderhandelingen, beschikken over communicatieve vaardigheden en talenkennis (bij voorkeur vloeiend 
Engels en Frans). De internationaal secretaris moet internationale contacten kunnen leggen en in stand 
houden en het internationale werk kunnen ‘vertalen’ naar activiteiten binnen de partij. De internationaal 
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secretaris beschikt over een groot internationaal netwerk en is in staat dat in de bestuursperiode uit te 
breiden. 
Op basis van de bovenstaande en de algemene taken van het partijbestuur kan de taak van internationaal 
secretaris onderverdeeld worden in drie hoofdtaken: 

1. Het vertegenwoordigen van de PvdA in het buitenland. Samen met de politiek leider en de 
partijvoorzitter vormt de internationaal secretaris het gezicht van de partij in het buitenland. Daarnaast 
onderhoudt hij/ zij de bilaterale contacten met zusterpartijen wereldwijd. 

2. Het organiseren van informatie, debat, acties en campagnes over internationale vraagstukken met en 
voor de achterban van de Partij van de Arbeid. Voor deze taak is nauwe samenwerking met de 
Foundation Max van der Stoel en andere maatschappelijke organisaties in Nederland van belang. 

3. Het vertegenwoordigen van de vereniging in contacten met onze volksvertegenwoordigers in Tweede 
Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement om kansen te identificeren, toe te zien op de uitvoering 
van het verkiezingsprogramma en het buitenlandbeleid op lange termijn mede vorm te geven. 

Daarnaast is de Internationaal Secretaris verantwoordelijk voor: 
• Coördinatie van de samenwerking en afstemming tussen verschillende internationale geledingen en 

netwerken in de partij, waaronder de PES-delegatie, de buitenlandcommissie en de Europa- en 
defensienetwerken 

• De praktische en inhoudelijke voorbereiding van buitenlandse werkbezoeken voor PvdA- politici 

• Financieel beheer van het toegewezen budget, inclusief de financiële afwikkeling met onze partner, de 
Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) 

• Begeleiden van vrijwilligers en stagiairs die het internationaal secretariaat ondersteunen  

• Vertegenwoordiging van de partij in het bestuur van de Foundation Max van der Stoel en Raad van 
Advies van het Nederlands Instituut voor Multipartijen Democratie 

• Afwikkelen van allerhande verzoeken en vragen die binnenkomen  

• Bijdragen aan het schrijven van verkiezingsprogramma’s en opiniestukken  

De functie van internationaal secretaris is een bezoldigde functie (0,8 fte), die ingaat de dag volgend op het 
congres waarop hij/zij gekozen is voor een periode van 4 jaar. De internationaal secretaris ontvangt 75% van 
de toepassing zijnde basisvergoeding (schadeloosstelling) voor Tweede Kamerleden x 0,8 fte (2021: € 5.058 
per maand), 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. 

Een integriteitsonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. 

Algemene vereisten leden partijbestuur 

Het partijbestuur staat voor een stevige uitdaging en opdracht. Dat vraagt veel van bestuursleden, individueel 
en als teamlid. De PvdA zoekt bestuursleden die niet alleen geïnteresseerd zijn in actuele politieke hypes. 
Een bestuurslid is immers geen politicus maar een bestuurder van een grote ledenorganisatie. Een bestuurslid 
staat met beide benen in de buurten en straten, onderkent grote trends in de samenleving en draagt bij de 
vereniging om te vormen naar een gezellige club waar met elkaar en met buitenstaanders, fundamentele 
gesprekken worden gevoerd over de (middel)lange termijnkoers van de partij.  

In het algemeen dienen leden van het bestuur de volgende eigenschappen te bezitten: 
• Kennis van en affiniteit met het sociaaldemocratisch gedachtegoed en de partijgeschiedenis 
• Bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld in het verenigingsleven   
• Voldoende tijd (ongeveer drie dagdelen per week) 
• Kritisch vermogen  
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• Politieke, communicatieve en sociale vaardigheden 
• Visie op en entameren van het politieke debat in de partij gericht op leden en kiezers 
• Publiek gezag 

De volgende eigenschappen dienen bovendien ruim aanwezig te zijn in het geheel van het bestuur:  
• Kennis en ervaring binnen maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven  
• In staat om als netwerker een brug te slaan tussen de partij en maatschappelijke organisaties 
• Kennis en ervaring op het terrein van communicatie en de invloed van media op de politiek 
• Het leveren van een bijdrage aan het denken over de positie en de koers van de partij in de wijzigende 

(internationale) maatschappelijke omstandigheden 
• Ervaring en kennis over het voeren van verkiezingscampagnes 
• Kennis en ervaring op het terrein van trainingen en opleidingen  
• Kennis en ervaring op het terrein van mediation en conflictbeheersing 

Het collegialiteitbeginsel behoort dominant te zijn in de interne verhoudingen in het partijbestuur. Het 
bestuur dient als team te opereren onder leiding van de partijvoorzitter. 

Het partijbestuur benadrukt het belang van diversiteit en inclusiviteit! Binnen het partijbestuur is het van 
wezenlijk belang dat alle geledingen binnen de samenleving vertegenwoordigd zijn. Door de relatief geringe 
omvang van het partijbestuur is het onmogelijk dat het partijbestuur een perfecte afspiegeling is van de 
maatschappelijke verscheidenheid. Toch is het wenselijk dat die verscheidenheid zoveel mogelijk aanwezig 
is in het partijbestuur. Bij gelijke geschiktheid zal de diversiteit binnen het team als geheel van 
doorslaggevende betekenis zijn op de voordracht aan het congres.  

De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dat geldt ook voor 
de leden van het partijbestuur, die bovendien met gezag moeten kunnen optreden wanneer zich in de partij 
een zaak zou aandienen waarbij de integriteit in het geding is. Kandidaten voor het partijbestuur worden 
daarom gevraagd bij hun kandidaatstelling een verklaring van goed gedrag te overleggen. Voorafgaande aan 
een mogelijke voordracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor 
het partijbestuur het aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld. Gezien het bijzondere karakter 
zal bij de functies van partijvoorzitter, Internationaal Secretaris en penningmeester door een extern bureau 
een integriteittoets worden verricht. 
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