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Memo 
 

 

PROFIELSCHETS VERKIEZING PARTIJBESTUUR  
 
Tijdens het congres van 11 juni 2022 vindt een belangrijke verkiezing plaats in het partijbestuur. Er 
komen dan vijf posities vrij binnen het uit elf leden bestaande partijbestuur. Naast vier algemeen 
bestuursleden kiest het congres een nieuwe vicevoorzitter, een functie waarvoor aanvullende 
competenties gewenst zijn (zie onder). Leden van het partijbestuur worden door het congres 
verkozen voor een termijn van 4 jaar. 
 
Het partijbestuur 
 
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. Het partijbestuur is daarmee een 
bestuurlijk en 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 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, sterk team zijn, een 
afspiegeling van het streven naar diversiteit en inclusie. 
 
Speerpunten partijbestuur 
 
De PvdA streeft naar bestaanszekerheid en vooruitgang voor iedereen. Die opdracht vraagt om een 
vereniging die middenin de samenleving staat. Een vereniging met een solide basis. Een vereniging 
waar we de kracht van het collectief en onze leden benutten. Het partijbestuur vormt de motor van 
dit proces, is de hoeder van onze idealen en bewaakt onze processen. Zo realiseren we een partij 
met zelfvertrouwen, die relevant is en gevoed wordt door de leden. De speerpunten van het 
partijbestuur voor de komende 4 jaar sluiten aan bij deze missie:  
• Fundament. Onze vereniging heeft de basis op orde. Interne en operationele processen zijn 
doelmatig en gestroomlijnd.  

• Ideeënpartij. Onze vereniging koestert en versterkt de interne ontmoetingsdemocratie en 
organiseert tegenspraak.  

• Actiepartij. Onze vereniging staat midden in de samenleving. Voert zinderende campagnes en staat 
met progressieve bondgenoten zij-aan-zij op de barricades.  
 
Aanvullend profiel vicevoorzitter 
 
De vicevoorzitter moet in staat zijn de voorzitter te vervangen wanneer een dergelijke situatie zich 
voordoet en dient daarnaast aanvullende kwaliteiten te hebben aan die van de voorzitter. De 
vicevoorzitter moet kunnen functioneren als samenbindende factor en dient te beschikken over een 
ruime kennis van de vereniging en een ruime bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft de vicevoorzitter 
een brede eigen portefeuille in de vorm van partijorganisatie, partijcultuur, integriteit en ongewenste 
omgangsvormen. In voorkomende gevallen is hij/zij bovendien verantwoordelijk voor 
conflictbemiddeling in afdelingen en gewesten. 
 
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 grote trends in de samenleving 
herkennen en een duidelijke visie hebben op de rol van de PvdA als politieke vereniging hierin. 
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Bestuursleden zijn in staat om hierover op strategisch en tactisch niveau na te denken, en 
organisatorisch invulling aan te geven.   
 
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  
• Visie op de PvdA als politieke vereniging 
• Kritisch vermogen  
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Besluitvaardig en collegiaal  
• Voldoende tijd (ongeveer twee dagdelen per week)  
 
Het partijbestuur opereert als collegiaal en divers team onder leiding van de partijvoorzitter. De 
volgende eigenschappen dienen bovendien ruim aanwezig te zijn in het geheel van het bestuur:  
• Kennis en ervaring binnen maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven  
• Kennis en kunde om een brug te slaan tussen de partij en maatschappelijke organisaties  
• Kennis en ervaring op het terrein van communicatie en media  
• Inzicht in de positie en de koers van de partij in de wijzigende maatschappelijke omstandigheden, 

zowel nationaal als internationaal 
• Ervaring met 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  
 
De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. 
Kandidaten voor het partijbestuur worden daarom gevraagd bij hun kandidaatstelling een verklaring 
omtrent gedrag (VOG) 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.  

 
De kandidaatstelling  
 
De kandidaatstelling voor de functie van algemeen partijbestuurslid sluit op vrijdag 25 februari 2022. 
Op basis van de aanmeldingen zal een kandidaatstellingscommissie conform de statuten en het 
huishoudelijk reglement een aanbeveling doen aan het partijbestuur, dat vervolgens een voordracht 
doet en deze aan de leden communiceert. Het PvdA-congres van juni 2022 beslist op basis van die 
voordracht.  
Als je geïnteresseerd bent, stuur dan uiterlijk op 25 februari 2022 vóór 17.00 uur een gemotiveerde 

sollicitatiebrief met CV naar: bestuurssecretariaat@pvda.nl.  
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