
PROFIELSCHETS CDA LIJSTTREKKER 2021  

Toelichting Deze profielschets geeft een beschrijving van het beeld waaraan de nieuwe 

lijsttrekker van het CDA moet voldoen.  

Context Het CDA zoekt een lijsttrekker die zich thuis voelt bij een CDA als politieke beweging 

die tussen de mensen staat. Bij een CDA dat streeft naar een samenleving waarin 

gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en 

waarin het welzijn van allen wordt gediend. De lijsttrekker zet zich in voor een welvarend en 

sterke samenleving en is in staat een wenkend perspectief te bieden en verandering in gang 

te zetten vanuit het volgende gedeelde beeld: 

● Nederland is een welvarend en sterk land. Tegelijkertijd sluimert groeiend ongemak 

en maken veel mensen zich zorgen over tweedeling, verlies aan gemeenschapszin of 

over de toekomst van hun kinderen; 

● De plichtsgetrouwheid brokkelt af, de kiezersmarkt individualiseert en 

‘onttraditionaliseert’; 

● Er is een groot verlangen naar positiviteit en een hoopvol perspectief. Mensen zoeken 

grip, zekerheid en willen elkaar kunnen vertrouwen en vertrouwen kunnen hebben in 

de samenleving; 

● Leiderschap tonen en visie zijn daarbij cruciaal, gericht op een herkenbare en 

onderscheidende (verander)agenda ten behoeve van een sterke samenleving en een 

sterk land; 

● Niet op autoritaire of dwingende wijze maar open, verbindend, transparant, 

ondernemend, bruisend, luisterend, positief, met lef en ontdekkend met bereidheid om 

te leren en te luisteren vanuit de netwerksamenleving; 

● Met daarbij een appèl op mensen, niet op jij of ik, maar op het stimuleren van het ‘zij 

aan zij’ gevoel.  

Verantwoordelijkheid en taken 

De lijsttrekker van het CDA bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer:  

● Zal de brede volkspartij die het CDA is een herkenbaar gezicht geven; 

● Gaat inspirerend te werk en biedt een hoopvol toekomstperspectief;  

● Heeft het CDA-gedachtegoed verinnerlijkt door én in zijn doen en laten;  

● Is aansprekend voor onze achterban, specifieke kiezersgroepen en ook voor het 

electoraat in het algemeen;  

● Neemt het overtuigend op tegen de lijsttrekkers van andere 

partijen;  

● Zal direct opereren in de schijnwerpers van de landelijke politiek.  

Competenties en persoonlijkheidskenmerken 

De lijsttrekker beschikt over de competenties, persoonlijkheidskenmerken en kennis en 

ervaring die voor elk CDA-kamerlid gelden (zie hiervoor Profielschets CDA Tweede Kamerlid). 

Daarnaast beschikt de lijsttrekker bij uitstek over:  



Competenties 

● Moreel en bindend leiderschap (‘practice what you preach’)  

● Open attitude, (benaderbaar en gastvrij);  

● Kennis en kunde (goed geheugen, snel schakelen en grote parate feitenkennis);  

● Toekomstvisie;  

● Heldere en extraverte communicatiestijl;  

● Uitstekende onderhandelingsvaardigheden;  

● Incasseringsvermogen (stand houden in een complex speelveld). 

Persoonlijkheidskenmerken  

● Stressbestendig;  

● Humor en lef;  

● Charismatisch / mediageniek;  

● Betrouwbaar;  

● Zelfvertrouwen uitstralen;  

Kennis en ervaring  

● Ervaring in het werken in een complex politiek en bestuurlijk 

krachtenveld;  

● Ervaring in het aansturen van 

professionals;  

● Leiding geven aan interne en externe politieke processen en 

besluitvorming. 

 

De kandidaat voldoet aan alle statutaire vereisten voor het vervullen van een 

bestuurlijke/politiek functie.  

 

 

 


