
 
 
PROFIELSCHETS RAADSLID CDA BREDA (M/V) 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 
 
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.  
 
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.  
 
Het raadslid van het CDA Breda 
 
Een gemeenteraadslid heeft als volksvertegenwoordiger drie primaire taken te vervullen: 

• Het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente door contact te hebben met 
kiezers, achterban, belangengroepen en organisaties; 

• Het vaststellen van het gemeentelijk beleid door een visie en mening te vormen over 
onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming; 

• Het controleren van de uitvoering van het beleid en onderwerpen aan de orde te stellen als 
blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan. 

 
Het raadslid van het CDA is een energieke, integere, nieuwsgierige en aansprekende teamspeler die 
door onder andere een relevant netwerk in contact staat met en weet wat er speelt in de stad, de 
dorpen en de wijken, en die door het lidmaatschap van de Gemeenteraad mee wil werken aan een 
beter Breda.  
 
Daarbij beschikt het Raadslid van het CDA over (zoveel mogelijk) van de volgende competenties en 
vaardigheden: 
 

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

• Laat gedrag zien wat in overeenstemming is met de boodschap; 

• Eerlijk en betrouwbaar; 100% Commitment; 

• Open attitude, benaderbaar en gastvrij; 
• Deskundig op een of meer beleidsterreinen of kan die deskundigheid ontwikkelen; 

• Ontwikkelt en onderhoudt contacten met organisaties en personen en maakt effectieve 
verbindingen; 

• Luistert aandachtig, is betrokken en weet nieuwe inzichten te vertalen naar thema’s voor in 

de fractie en Raad; 

• Gericht op samenwerken, zowel binnen de fractie als met andere partijen wanneer het belang 
van de Bredase samenleving daarmee gediend is; 

• Heldere en extraverte communicatiestijl; 

• Incasseringsvermogen: stand houden in de kakofonie; 

• Overtuigingskracht en enthousiasmerend; 
• Heeft een visie op lange termijn, weet deze te vertalen in concrete doelen en boekt daarop 

resultaten; 

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



 
 
Persoonlijkheidskenmerken 

• Stressbestendig; 

• Humor en lef; 

• Charismatisch / mediageniek; 

• Betrouwbaar; 

• Zelfvertrouwen uitstralen; 

• Authentiek. 
 
Kennis en ervaring 
 
Ervaring kan een pre zijn, maar wordt niet nadrukkelijk gevraagd. Het bestuur zoekt een combinatie 
van continuïteit en vernieuwing. Wel wordt van de kandidaten verwacht dat zij kunnen reflecteren op 

het eigen kunnen, ontwikkelbaar zijn en open staan voor feedback. Het CDA kent een ruim aanbod 
aan opleidingen en trainingen om kandidaten verder voor te bereiden op het Raadslidmaatschap.  
 
 
De kandidaten moet beantwoorden aan alle statutaire vereisten voor het vervullen van een 
bestuurlijke/politiek functie. . 
 
 
Procedure 

 
Geïnteresseerden worden gevraagd te reageren vòòr woensdag 6 oktober  a.s. door een 

motivatiebrief en CV  te sturen aan het bestuur, via het mailadres: bestuur@breda.cda.nl 
 
Het selectieproces zal worden uitgevoerd door een vertrouwenscommissie. Deze bestaat uit Kees 
Jan de Vet, Nicolien Badura en Robert Defilet. Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op 
zaterdag 6 november a.s. Kandidaten dienen bij hun sollicitatie met deze datum rekening te houden.  
 
De vertrouwenscommissie zal vervolgens met een voordracht komen aan het bestuur. Het 
voornemen van het bestuur is om vervolgens in december 2021 de kandidatenlijst door de ALV te 
laten vaststellen.  
 
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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