
Profiel Landelijk Bestuur

Het CDA zoekt bestuursleden 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.

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waardengedreven politiek. Een partij die
mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft
voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt
voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin:
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze
willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst.
Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan
ook, is voluit CDA-er.

Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen;
traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich
verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van de komende generatie.

Beschrijving werk het Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de partij, in het
bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het Landelijk Bestuur heeft de
verantwoordelijkheid om het CDA als christendemocratische beweging op koers te
houden door zorg te dragen voor de strategische koersbepaling en de standpuntbepaling
voor de middellange en lange termijn. Daartoe organiseert en faciliteert het
gedachtewisseling, debat en verdieping binnen de partij. Het heeft tevens de
verantwoordelijkheid om de vitaliteit en de dynamiek van de partij te stimuleren en te
organiseren. Tenslotte heeft het de verantwoordelijkheid om de politieke ambtsdragers
verbonden te houden met de basis en om hen inhoudelijk te (doen) voeden. Het Landelijk
Bestuur functioneert als een collegiaal bestuur. Over zwaarwegende onderwerpen, te
weten: kieslijsten, programma en lijsttrekker dienen Landelijk Bestuur en Verenigingsraad
samen de voorstellen voor te leggen aan het congres.


