
 
 
PROFIELSCHETS LIJSTTREKKER CDA BREDA (M/V) 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2021 
 
Context 
 
Het CDA is een politieke beweging die tussen de mensen staat. Het CDA streeft naar een 
maatschappij waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan 
beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Vanuit deze missie wil het CDA een bijdrage 
leveren aan het openbaar bestuur op elk niveau in een democratisch georganiseerde samenleving, 
ook in de gemeente Breda.  
 
De gemeenteraadsverkiezingen staan hopelijk in het teken van herstel na een lange periode waarin 
de Covid-19 pandemie ieders leven heeft beheerst. Een periode van onzekerheid, waarin het 
vertrouwen in de overheid op de proef is gesteld. Er mag veel van de overheid verwacht worden, 
maar uiteindelijk maken we een sterke samenleving samen, in verantwoordelijkheid voor onszelf en 
elkaar. Mensen zijn samen tot veel in staat. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar 
initiatieven om de problemen op te pakken. Voor de ander, de buurt of het milieu. De overheid moet 
daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. De betrokken 
samenleving is niet vrijblijvend en vraagt van iedereen om naar vermogen een bewuste bijdrage te 
leveren. Het CDA gelooft in de vitaliteit van de samenleving. Het is de politiek uitdaging die vitaliteit in 
de samenleving aan te boren en te benutten.  
 
Mensen willen elkaar vertrouwen en vertrouwen hebben in de samenleving. Politici moeten daar 
gehoor aan geven. Zij zijn dienend naar de samenleving en niet dwingend. Daarvoor is een nieuwe 
politiek nodig: open, transparant, dienend, ondernemend, luisterend, positief, ontdekkend, bereid om 
te leren en te luisteren in de netwerksamenleving.  
 
De lijsttrekker van het CDA Breda 
 
De kracht van het CDA zit hem in het verbindend vermogen in de samenleving. Door een beroep te 
doen op gemeenschapszin en gehoor geven aan het verlangen in de samenleving om mee te doen. 
Het CDA heeft een sterke ideologie. Mensen willen een verhaal horen ('storytelling') en meegenomen 
worden. Het innemen van morele standpunten moet daarbij niet worden geschuwd. Daarnaast treedt 
het CDA in Breda op als een lokale partij met een herkenbaar geluid een sterke verankering in de 
wijken en dorpen.  
 
De lijsttrekker van het CDA Breda bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen zal de brede 
volkspartij in het politieke midden gezicht moeten geven. Hij heeft het CDA gedachtegoed verinnerlijkt 

door én in zijn doen en laten en is aansprekend voor onze achterban, specifieke kiezersgroepen en 

ook het electoraat in het algemeen. 
 
Competenties / vaardigheden 
 

• Onmiskenbaar christendemocratisch profiel voor onze leden, achterban en electoraat; 

• Moreel en bindend leiderschap: practice what you preach ! 

• Eerlijk en betrouwbaar; 

• 100% Commitment; 

• Open attitude, benaderbaar en gastvrij; 

• Intelligent zijn, goed geheugen, snel schakelen en grote parate feitenkennis; 

• Gezag en vertrouwen uitstralen; 

• Gericht op samenwerken; 

• Heldere en extraverte communicatiestijl: 



• Complexe boodschappen helder en eenvoudig aan een breed publiek kunnen overbrengen; 

• Incasseringsvermogen: stand houden in de kakofonie; 

• Overtuigingskracht en enthousiasmerend; 

• Scherp onderhandelaar; 

• Visie op lange termijn hebben; 

• Uitstekend ontwikkelde politieke antenne, politiek / bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust. 
 

Kennis en ervaring 

• Ervaring in het werken in een complex politiek en bestuurlijk krachtenveld; 

• Leiding geven aan interne en externe politieke processen en besluitvorming; 

• Financieel economische ervaring is een pré; 
 
Persoonlijkheidskenmerken 

• Stressbestendig; 

• Humor en lef; 

• Charismatisch / mediageniek; 

• Betrouwbaar; 

• Zelfvertrouwen uitstralen; 

• Authentiek. 
 
De kandidaat moet beantwoorden aan alle statutaire vereisten voor het vervullen van een 
bestuurlijke/politiek functie. 
 
Ontwikkelbaarheid 
 
Het profiel is een ideaalbeeld. De kandidaat die over alle competenties, vaardigheden en kennis / 
ervaring beschikt bestaat (waarschijnlijk) niet. Het is daarom ook belangrijk dat de beoogde kandidaat 

kan reflecteren op het eigen kunnen, ontwikkelbaar is en open staat voor feedback; bereid is te leren 

en aanspreekbaar is op zijn/haar ontwikkelpunten. 
 
 
Procedure 

 
Geïnteresseerden worden gevraagd te reageren vòòr donderdag 20 mei a.s. uw motivatiebrief en CV  

sturen aan het bestuur, via het mailadres: bestuur@breda.cda.nl 
 
Het selectieproces zal worden uitgevoerd door de, tijdens de ALV, ingestelde vertrouwenscommissie. 
Deze bestaat uit Kees Jan de Vet, Nicolien Baduro en Robert Defilet. Zij zullen vervolgens met en 
voordracht komen aan het bestuur. Het voornemen van het bestuur is om vervolgens de lijsttrekker 
begin september 2021 door de ALV te laten benoemen.  
 
Voor informatie over zowel het profiel als de procedure, kunt u contact opnemen met de voorzitter van 
het bestuur CDA Breda,  Thijs de Jong, tel. 06-27339864. 
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