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Memo 
 

 

PROFIELSCHETS PRESIDIUM  
 
Tijdens het congres van 11 juni 2022 wordt één positie in het congrespresidium vastgesteld. Het 
presidium bestaat uit negen leden. Leden van het presidium worden door het congres verkozen voor een 
termijn van 4 jaar. Om de continuïteit in het presidium te garanderen, vinden verkiezingen voor het 
presidium elke twee jaar plaats.  

 
Positie, context en procedure 
 
Het presidium leidt landelijke partijbijeenkomsten, zoals het congres, in goede banen. Het presidium 
zorgt voor een aantrekkelijk debat, waar ruimte is voor ieders mening en voor heldere besluit-
vorming. Kortom, een belangrijke rol in onze ledendemocratie! 
Deze profielschets dient ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten en is tevens leidraad voor de 
kandidaatstellingscommissie die belast zijn met een adviesvoordracht aan het partijbestuur. Het 
partijbestuur doet vervolgens een voordracht aan het congres wat betreft de gewenste samenstelling 
van het presidium. Daarbij wordt ook rekening gehouden met diversiteit en inclusie.  
 
Rol binnen de vereniging 
 
Het presidium staat uitdagingen te wachten die tot uitdrukking komen in de competenties van 
presidiumleden, zowel individueel als in teamverband. Die uitdagingen zijn: 
 
Congres als positieve ontmoetingsplek voor (nieuwe) leden 
Het partijbestuur streeft naar een congres dat fungeert als dé ontmoetingsplek voor leden van de 
PvdA. Een ontmoetingsplek die energiek is, waar ideeën worden bediscussieerd en waar we in actie 
komen. Het programma voor het congres moet aantrekkelijk zijn voor alle bezoekers. Het presidium 
leidt het congres en daarvoor zijn de nodige vergaderkwaliteiten vereist. Ook fungeert het presidium 
als belangrijke sparringpartner voor het partijbestuur, waar het gaat om vorm en inhoud van het 
congres. 
 
Verlevendigen van het debat op het congres 
Het presidium is verantwoordelijk voor de wijze waarop er over onderwerpen wordt gediscussieerd. 
Dat kan vanachter het spreekgestoelte, maar we zoeken nadrukkelijk ook naar andere vormen van 
ledeninspraak. Het partijbestuur zoekt presidiumleden die ideeën hebben over nieuwe vormen van 
discussievoeren en die ze ten uitvoer willen brengen. Op die manier kan er een bruisend debat op 
de politieke ledenraad en het congres plaatsvinden.  
 
Ledendemocratie  
Er is de afgelopen jaren stevig ingezet op verbeteren en eigentijds maken van de ledendemocratie. 
Zoals de online Ledenkamer, waar moties kunnen worden ingediend en waar amendementen 
kunnen worden ingediend op voorstellen. Ook wordt er inmiddels real-time digitaal gestemd tijdens 
congressen. Dit zijn middelen die bijdragen aan het grote doel van een activerende ledendemocratie 
met een stem voor ieder lid. De komende jaren blijft vernieuwing en optimalisatie (van online instru-
menten) onverminderd belangrijk. Binnen het presidium is aandacht voor actieve betrokkenheid en 
inzet van presidiumleden bij de ledendemocratie op lokaal/regionaal niveau.  
 
Monitoren van de besluitvorming op congres, politieke ledenraad en Verenigingsraad 
Het presidium heeft een grote rol bij het monitoren van besluiten van de verschillende organen. Het 
presidium voert de regie over het voortraject bij de indiening van moties. De opvolging van moties 
moet zichtbaar zijn voor leden en over de opvolging van aangenomen moties wordt verantwoording 
afgelegd aan het congres. 
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De Verenigingsraad 
Tevens zit het presidium de vergaderingen van de Verenigingsraad voor. De Verenigingsraad 
adviseert het partijbestuur over organisatorische en verenigingszaken.  
 
Competenties 
 
Het voorgaande afwegende is het partijbestuur op zoek naar presidiumleden, die gezamenlijk en/of 
individueel: 

• Verbindend en energiek zijn 

• Ideeën hebben over actiegerichte politiek en ledenbetrokkenheid 

• Betrokken zijn bij de politieke actualiteit 

• Deskundig zijn op het gebied van de partijorganisatie en politieke besluitvorming 
 
Het lidmaatschap van het presidium vraagt een beschikbaarheid van maximaal 60 uur per jaar. 
Echter, deze uren zijn niet gelijkmatig verdeeld. Voorafgaand aan een congres of politieke ledenraad 
zijn de drukste tijden. De Verenigingsraad wordt acht keer per jaar georganiseerd, bijna altijd op 
dinsdagavond en het congres minimaal één keer per jaar in het weekend. Ook vinden er door het 
jaar nog een of meer politieke ledenraden plaats. Daarnaast komt het presidium zelf ook meerdere 
keren per jaar bijeen ter voorbereiding van de diverse bijeenkomsten. Het werk van het presidium 
vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Er staat geen vergoeding tegenover. Reis- en andere 
onkosten worden vergoed. Presidiumleden worden in principe voor een periode van vier jaar 
gekozen. Over een kortere periode kan overleg plaatsvinden. 
 
Hieronder staan de drie belangrijkste competenties beschreven. Er wordt gezocht naar een team 
van presidiumleden die elkaar ook kunnen aanvullen. Daarnaast is het belangrijk om een presidium 
te hebben waarin evenwicht is tussen ervaring en nieuwe gezichten. Evenals andere gremia binnen 
de partij dient ook het presidium qua diversiteit een afspiegeling van de vereniging te zijn. 
 
1. Voorzitter van congres, politieke ledenraad en Verenigingsraad 
Zorgt voor een goed en ordelijk verloop van de vergadering. 

• Is goed te verstaan en te volgen door anderen. 

• Bereidt de vergadering voor en kent de spelregels die tijdens de vergadering gehanteerd 
worden. 

• Structureert de discussies door regelmatig samen te vatten. 

• Stuurt aan op het nemen van beslissingen. 

• Zorgt dat alle punten in de tijd van de vergadering aan bod komen. 

• Weet hoofd- en bijzaken te scheiden. 

• Maakt een gezaghebbende, zelfverzekerde indruk in zijn/haar optreden. 

• Weet een goede balans te vinden tussen rechten en plichten van leden, politici en partijbestuur.  

• Staat boven alle partijen en is niet ‘van het partijbestuur’ of ‘van de leden’. 
 
2. Bestuurssensitiviteit en organisatiesensitiviteit 
Anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het 
beleid en de positie van politici in de PvdA. Onderkent invloed en gevolgen van beslissingen of 
activiteiten op andere onderdelen van de partij. 

• Heeft een 'antenne' voor interne en externe gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het 
vigerend beleid. 

• Toont inzicht in de bestuurlijke en politieke mechanismen. 

• Toetst bij de juiste partijen of er draagvlak is voor ideeën, voorstellen en beslissingen. 
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• Betrekt diverse partijen in de oordeelsvorming en onderkent invloed en gevolgen van eigen 
ideeën en beslissingen op andere organisatieonderdelen. 

• Is op de hoogte van de geschreven en ongeschreven spelregels binnen de eigen organisatie 
en daarbuiten en weet daarmee om te gaan. 
 

3. Ideeën over ledenbetrokkenheid en -inspraak 
Laten blijken geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden rond ledenbetrokkenheid, ideevorming en 
manieren om inspraak te organiseren. 

• Kan ideeën over ledenbetrokkenheid, -inspraak en ideevorming toepassen in het dagelijkse 
werk.  

• Kan luisteren naar andere ideeën over deze onderwerpen en ze betrekken bij voorstellen op dit 
gebied. 

 
Gekozen presidiumleden moeten een actuele VOG kunnen overleggen.  

 
De kandidaatstelling  
 
Partijgenoten worden aangemoedigd zich aan te melden. De kandidaatstelling voor de functie van 
lid van het presidium 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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