
Profielschets kandidaatstelling gemeenteraadverkiezingen maart 2018 

CDA-Schiedam 

 
Voorwaarden (statutaire vereisten) om verkiesbaar te zijn (brond: handboek 

gemeenteraadsverkiezingen 2018) moet de kandidaat; 

• 18 jaar zijn (of deze leeftijd bereiken tijdens de zittingsperiode van de gemeenteraad). 

• Ingezetene van Schiedam zijn (niet-ingezetene kan indien kandidaat een verklaring 

ondertekent dat hij/zij zich bij benoeming in de gemeenteraad zal vestigen). 

• Op de dag van kandidaatstelling minstens 1 jaar lid CDA (ontheffing mogelijk) zijn. 

• Na aanvaarding kandidatuur moet de kandidaat zich onthouden van activiteiten die 

rechtstreeks of zijdeling verband houden met voorbereiding van de kandidaatstelling binnen 

de afdeling. 

• De kandidaat mag zich niet tevens kandideren in een andere gemeente of een andere lijst in de 

gemeente Schiedam 

• Geen met het raadslidmaatschap onverenigbare functies bekleden, zoals lid Raad van State, 

burgemeester, ambtenaar (hierop zijn uitzonderingen van toepassing), lid van een deelraad 

e.d.). 

De belangrijkste voorwaarden/vereisten zijn hierboven opgesomd. Alle voorwaarden genoemd in 

het handboek gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn van toepassing. Dit handboek is te 

downloaden via de website van het CDA.  

 

Benodigde competenties (in willekeurige volgorde): 

 

1. Deskundigheid 

-vermogen om actuele kennis van een of meerdere beleidsterreinen naar de lokale politiek te 

vertalen 

-legt verbanden tussen het verkiezingsprogramma en het christen democatisch gedachtegoed 

-past integrale kennis van een aantal beleidsterreinen toe en zet die in tijdens de 

raadswerkzaamheden 

-schakelt tussen dossiers, zowel op inhoud als op relatie 

-past raadsinstrumenten toe en zet kennis effectief in om zo partijpolitieke doelen te 

verwezenlijken 

 

2. Communicatieve vaardigheden 

-beschikt over het vermogen om zich in verschillende situaties op een begrijpelijke manier uit te 

drukken, zodat anderen de boodschap verstaan en overtuigd kunnen worden 

-luistert aandachtig en gaat de dialoog niet uit de weg 

-netwerkt in de raad, naar het ambtelijk apparaat toe en buiten het gemeentehuis in de samenleving 

-benut media en hun werking om een boodschap helder over te brengen 

 

3. Samenwerken 

-geeft ruimte aan en luistert naar de meningen en argumenten van fractiegenoten, collegeleden, 

andere raadsleden en ambtenaren 

-commiteert zich aan gezamenlijk gemaakte afspraken 

-levert opbouwende kritiek aan collega’s en staat open voor verbeterpunten op het eigen 

functioneren 

-stelt zich in zijn/haar standpunten onafhankelijk op, maar doet zo nodig concessies aan de eigen 

opvattingen om tot een gezamenlijk (fractie/college) resultaat te komen 

 

4. Authenticiteit & integriteit 

-is zichzelf en komt op anderen over als een (uitdrager van) echte christendemocraat 

-doet wat hij/zij zegt, belooft en afspreekt 

-vertelt geen onwaarheden en misleidt anderen niet 

-leeft vanuit eigen overtuiging christelijke, sociale en ethische normen en waarden consistent na 



-is betrouwbaar in de samenwerking binnen fractie en college 

-is integer 

 

5. Politieke sensitiviteit 

-doorziet het politiek-bestuurlijke proces en zorg ervoor dat op het juiste moment beleids- en 

besluitvorming beïnvloed wordt of consensus wordt bereikt  

-voelt de machtswerking en –verhoudingen goed aan in het politieke bestuurs- en 

besluitvormingsproces en scoort op het juiste moment ‘politiek’ 

-onderkent maatschappelijke ontwikkelingen, standpunten en gevoeligheden in de gemeente en 

daarbuiten en betrekt deze op het juiste moment in de bestuurs- en besluitvorming 

-profileert zich/het CDA op positieve wijze in de beeldvorming op inhoud, authenticiteit en 

uitstraling 

 

6. Visie 

-beheerst het CDA-gedachtegoed en voedt aan de hand daarvan zijn/haar gemeentelijk toekomstbeeld 

-vertaalt het CDA-gedachtegoed naar een kader en vormt daar uit concrete standpunten 

-leidt oplossingsrichtingen voor vraagstukken af uit zijn/haar visie en draagt deze wervend uit 

 

7. Resultaatgerichtheid 

-beschikt over het vermogen om zich in te zetten voor beoogde politieke resultaten en deze te 

realiseren 

-werkt daadkrachtig toe naar het realiseren van doelstellingen 

-boekt voor de burger politieke zichtbare resultaten in het raadswerk 

-controleert het college op zijn voorstellen en resultaten, stelt daarvoor beleidskaders op en bewaakt 

deze 

 

Aanvullende eisen (in willekeurige volgorde) 

 

De kandidaat; 

-heeft de christendemocratische uitgangspunten verinnerlijkt 

-beschikt over maatschappelijk draagvlak en weet electorale achterban te creëren en te mobiliseren 

-is bereid en beschikbaar zich in te zetten voor partij- en campagneactiviteiten 

-spreekt commitment uit om het gemeenteraadslidmaatschap voor de volledige periode te vervullen 

-voldoet aan  

-het CDA-kandidaatstellingsreglement 

-de statutaire vereisten wat betreft nevenfuncties  

(zie handboek gemeenteraadsverkiezingen 2018) 

-is van onbesproken gedrag 

-onderschrijft dat CDA-gemeenteraadsleden gebonden zijn aan de maximale zittingstermijn van drie 

raadsperioden 

 

Naast het profiel van het CDA-gemeenteraadslid, is het fractieprofiel in de selectie van belang. Wij 

streven naar een (zoveel als mogelijk) evenwichtige samenstelling van de fractie t.a.v. de volgende 

kenmerken; 

-inhoudelijke deskundigheid; fractieleden vullen elkaar aan in kennis, ervaring en competenties 

-afspiegeling van de gemeente/haar inwoners (evenwichtigheid in biculturele, religieuze, 

maatschappelijke en sociaaleconomische achtergrond) 

-evenwichtige man/vrouw verhouding en leeftijdsopbouw 

-goede balans tussen vernieuwing en continuïteit 

 
Voor de kandidaat-lijsttrekker geldt aanvullend dat hij/zij; 

-in staat is richting en sturing te geven aan een groep of individuen en een effectief 

samenwerkingsverband kan creëren / over leiderschapskwaliteiten beschikt 

-een goed ontwikkeld analytisch en strategisch vermogen heeft 

-onderhandelingsvaardig is 



-in staat is als boegbeeld van de partij op te treden 

 
Bestuur CDA afdeling Schiedam 

Juni 2017  


