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Toelichting Het fractieprofiel geeft een beschrijving waaraan de samenstelling van de           
Tweede Kamerfractie namens het CDA dient te voldoen. Het heeft een wervingsfunctie én             
vormt het basisdocument voor de selectiecommissie bij het uitvoeren van haar opdracht om             
de geschiktheid van de nieuwe kandidaten te toetsen.  

Context Het CDA zoekt volksvertegenwoordigers die naast en tussen de mensen staan: ‘We             
leven in een mooi land. Het land van de gelukkigste kinderen op aarde zo zeggen de lijstjes.                 
Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag            
beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het             
kenmerk van ‘Nederland deltaland’. Niet of jij of ik, maar zij aan zij (....).  

Een ding weten we zeker: de huidige manier van leven, samenleven, besturen en geld              
verdienen moet veranderen (...). Er is een rijker verhaal nodig. Waarin samenwerken,            
vertrouwen geven, waarden en verbinden centraal staan. Het verhaal over de mens in zijn              
gemeenschap, over vrijheid in gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap. Niet of          
staat of markt, niet of jij of ik, maar zij aan zij.’  

Uit: ‘Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030’, pag. 8 en 
11.  

Verantwoordelijkheid De Tweede Kamer der Staten-Generaal is medewetgever en         
controleert de regering. De CDA Tweede Kamerfractie vertegenwoordigt daarin het door haar            
gekozen electoraat, CDA-leden, achterban en inwoners van Nederland. In de fractie worden            
afwegingen gemaakt en standpunten ingenomen vanuit een christendemocratisch        
perspectief. De CDA-fractie wil vanuit haar verantwoordelijkheid bijdragen aan de inrichting           
van de Nederlandse samenleving. De fractie is immers medeverantwoordelijk voor de           
welvaart en welzijn van alle Nederlanders. Signalen uit de samenleving worden opgepakt,            
getoetst, vertaald naar de politieke agenda op een manier die onderscheidend is ten opzichte              
van de andere Kamerfracties door een authentiek christendemocratisch geluid.  

Herkenbare fractie De fractie bestaat uit integere, dienstbare, herkenbare, benaderbare en           
authentieke volksvertegenwoordigers. Alle fractieleden zijn op hun eigen manier iedere dag           
in contact met het electoraat en zichtbaar in de netwerksamenleving. Dat doen ze door met               
respect voor de ander te luisteren, gesprekken aan te gaan en door te overtuigen met een                
positief, herkenbaar CDA-verhaal.  

Mediademocratie In Nederland zijn de media een cruciale factor in de politiek. Dit gegeven              
vraagt een bijzondere verantwoordelijkheid van alle fractieleden. Mediaoptredens voor         
televisie en radio, publieke optredens in het algemeen en het gebruik van social media vindt               
de fractievoorzitter een plezier om te doen. De fractievoorzitter heeft uitstekende           
communicatieve vaardigheden: is charismatisch, heeft lef, weet te overtuigen, is scherp,           
heeft humor en houdt zich staande in een kritische omgeving. De fractievoorzitter is echt het               
boegbeeld namens de fractie. De vicefractievoorzitter en de overige leden van het            
fractiebestuur zijn in staat desgewenst de fractievoorzitter te vervangen en hebben in de             



 

profilering naar buiten ook een bijzondere verantwoordelijkheid.  

Eenheid De fractie is zo samengesteld dat het electoraat, leden en achterban zich herkend              
weten. Debat, discussie, dilemma's en meningsvorming zijn vanzelfsprekend binnen de          
fractie. Als er een besluit is genomen, zijn vervolgens de rijen gesloten en is men eensgezind                
naar buiten toe. Het vermogen tot samenwerken is belangrijk. Persoonlijk belang is            
ondergeschikt aan het algemeen belang van de fractie. Ieder fractielid draagt bij aan het              
gezamenlijk resultaat, onderkent het belang van de gunfactor binnen de fractie en stelt zich              
dienstbaar op.  

Samenstelling De Tweede Kamerfractie is pluriform samengesteld en weerspiegelt         
daarmee de achterban en het electoraat. De fractie bestaat uit mensen van verschillende             
leeftijdscategorieën, er is een evenwichtige vrouw-man verhouding en de fractie is zo veel             
als mogelijk qua godsdienst, cultuur en sociale en maatschappelijke achtergrond een           
afspiegeling van de leden, achterban en kiezer. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat ook              
geografisch gezien Nederland in de breedte in de fractie is vertegenwoordigd. Het geheel is              
meer dan de som der delen. Ieder fractielid beschikt naast een set van basiscompetenties,              
zoals staat beschreven in de profielschets van het CDA Tweede Kamerlid, over specifieke             
kennis, ervaring, deskundigheden en persoonskenmerken. Naast ervaren Kamerleden is er          
volop ruimte voor nieuwe gezichten. Expertise op een aantal beleidsterreinen is verankerd            
zoals recht, financiën, economie, fiscaliteit, begroting, sociale zaken, pensioenen,         
volksgezondheid en zorg.  

Rollen In de uitoefening van zijn functie, is ieder Kamerlid in staat twee of meer rollen te 
vervullen. Hierbij worden de volgende rollen (in willekeurige volgorde) onderscheiden:  

• De politicus, die de kunst van politiseren beheerst. Maakt van op zichzelf staande              
dagelijkse onderwerpen politieke standpunten, agendeert onderwerpen, smeedt coalities,        
speelt in op het referentiekader van toehoorders. Weet zich daarmee te onderscheiden in             
de media en kan en wil politiek scoren.  
• De generalist, die zich over alle beleidsterreinen beweegt. Beschikt over een brede             
algemene ontwikkeling, praat inhoudelijk over alles mee, legt verbanden tussen thema’s           
binnen verschillende beleidsterreinen.  
• De volksvertegenwoordiger, die voor de burger en maatschappelijke organisaties bij           
uitstek aansprekend en herkenbaar is. Legt gemakkelijk contact, is zeer goed           
benaderbaar, vertegenwoordigt anderen, maakt zich sterk voor belangen van burgers.  
• De bruggenbouwer, die respect geniet bij alle partijen. Bemiddelt tussen mensen,            
smoort ruzies in de kiem, kan met iedereen opschieten, wordt door velen om dit gedrag               
gewaardeerd.  
• Het boegbeeld, die bij uitstek bekend is bij de burger. Is een aansprekende              
persoonlijkheid, laat van zich horen, staat als Kamerlid én als lid van de CDA-fractie              
bekend.  

• De mensenmens, die het typische CDA-gezicht is. Heeft een maatschappelijke           
antenne, signaleert de noden en behoeften van burgers, is benaderbaar voor de burgers,             
waardeert mensen om hun initiatief, het CDA wordt aan hem herkend.  
• De nestor, die procedures en processen door en door kent. Heeft veel kennis van en                



 

ervaring in de functie van Kamerlid, is gepokt en gemazeld in het politieke spel,              
ondersteunt nieuwelingen, is wijs en heeft gezag.  
• De ter zake deskundige, denk aan een specialist (met name op relevante gebieden              
zoals onder meer staats- en bestuursrecht, belastingwetgeving, buitenlanddeskundigheid,        
rijksbegroting, sociale zekerheid en pensioenen) die voor inhoudelijke diepgang en          
analyse zorgt. Heeft affiniteit met en visie op genoemde onderwerpen. 

  


