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Profielschets CDA-Statenlid 
 

Een herkenbaar CDA profiel 

1. Het Statenlid draagt het CDA-gedachtegoed uit, staat voor het CDA-beleid, straalt dat uit en is 
altijd bereid om dat uit te leggen.  

Het CDA-gedachtegoed van rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 
publieke gerechtigheid staat centraal bij de invulling van de vertegenwoordigende en controlerende 
taak. We werken vanuit onze ‘Zij-aan-Zij’-samenlevingsvisie en vertaling hiervan in de Agenda Van 
Zwol: ‘Recht doen, Gezond leven en Verschil verbinden’. Je hebt concrete ideeën hoe we deze visie 
en agenda kunnen doorvertalen naar herkenbare CDA politiek in de Provinciale Staten en 
Waterschappen.  

Beschikbaarheid  

2. Het Statenlid investeert voldoende tijd in het Statenlidmaatschap. 

Het Statenlid neemt niet alleen deel aan vergaderingen van Provinciale Staten, Commissies en de 
CDA-fractie, maar is ook aanwezig bij regionale CDA-bijeenkomsten en vervult ook bij andere 
gelegenheden, zoals interactieve processen, een volksvertegenwoordigende functie. Het Statenlid is 
bij voorkeur in de gelegenheid om de feitelijk beschikbare tijd voor het Statenlidmaatschap flexibel 
en effectief te besteden.  

Vaardigheden  

3. Het Statenlid is maatschappelijk betrokken.  

Het Statenlid kent zijn omgeving en neemt deel, of heeft deelgenomen, aan maatschappelijke 
activiteiten. Het Statenlid heeft hierdoor inzicht in wat er leeft in de provincie Utrecht.  

4. Het Statenlid controleert Gedeputeerde Staten.  

Het Statenlid vergaart actief informatie. Hij onderhoudt hiertoe een eigen netwerk. Het Statenlid 
gebruikt deze informatie actief en kritisch in zijn controle van Gedeputeerde Staten. Het Statenlid is 
in staat om informatie te interpreteren en politiek te vertalen, hierover een eigen mening te vormen 
en deze uit te spreken. Het Statenlid gaat in alle openheid (in de Statenvergadering en in de 
samenleving) de discussie aan met Gedeputeerde Staten.  

5. Het Statenlid sluist de publieke agenda door naar de agenda van Provinciale Staten en stelt kaders 
voor het beleid van Gedeputeerde Staten. 

Het Statenlid verzamelt actief informatie uit verschillende bronnen over ontwikkelingen binnen de 
provinciale gemeenschap die van belang zijn voor de visie van de Statenfractie op de toekomst van 
een gemeenschap. Gedacht kan worden aan publicaties in kranten en vakbladen, aan verhalen van 
bewonersorganisaties, andere belangengroepen en natuurlijk vanuit de CDA-achterban. Het Statenlid 
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verwerkt informatie over relevante beleidsontwikkelingen tot punten die op de (politieke) agenda 
van Provinciale Staten en Commissies thuishoren. Hierbij weet het Statenlid deze punten 
overtuigend te communiceren naar de andere betrokken partijen en kan bij het opstellen van deze 
punten verschillende belangen afwegen. Het Statenlid betrekt deze informatie ook bij het stellen van 
kaders voor het beleid van Gedeputeerde Staten (collegebeleid). Dit laatste met name door het 
uitoefenen van de verordenende en budgettaire bevoegdheden.  

6. Het Statenlid betrekt burgers actief bij beleidsvorming. 

Het Statenlid levert een bijdrage aan interactieve besluitvormingsprocessen en andere instrumenten 
om burgers actief te betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het oplossen van problemen. Hij 
heeft daarvoor inzicht in dergelijke processen en beschikt over inlevingsvermogen. Daarnaast geeft 
het Statenlid in ieder geval voor zijn taakveld aan wat wel besproken kan worden binnen interactieve 
besluitvormingsprocessen en wat niet. Dit laat onverlet dat interactieve processen, voor zover deze 
betrekking hebben op de toekenning van bestuursbevoegdheden, een primaire verantwoordelijkheid 
van Gedeputeerde Staten zijn.  

7. Het Statenlid hee  kennis van of affiniteit met één of meerdere aspecten van het provinciaal 
bestuur. 
 
Het Statenlid is bekend met of heeft affiniteit met een aantal beleidsterreinen. Het Statenlid is bereid 
om zich in deze terreinen te verdiepen en kennis op te doen van de nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen, de werkprocessen binnen de provincie en de provinciale financiën. Bij voorkeur vormt 
de kennis van het Statenlid een aanvulling op de reeds in de fractie aanwezige inhoudelijke kennis.  

8. Het Statenlid is aanspreekbaar op zijn functioneren en dat van zijn fractie.  

Het Statenlid legt actief, en dus ook zonder dat daarnaar gevraagd is, verantwoording af aan de 
bevolking over zijn eigen politieke keuzes en die van de fractie. Daarnaast kijkt het Statenlid zowel 
kritisch naar het eigen functioneren als naar het functioneren van de CDA-Statenfractie.  

9. Het Statenlid beheert zijn beschikbare tijd optimaal.  

Het Statenlid verdeelt zijn tijd tussen overleg binnen het provinciehuis en contacten met burgers, het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en CDA-achterban. Daarbij is het Statenlid zich bewust 
van het belang van de volksvertegenwoordigende functie, en maakt daartoe actief gebruik van 
bestaande netwerken en ontwikkelt die verder.  

10. Het Statenlid kent en gebruikt nieuwe instrumenten voor een dualistisch provinciebestuur. 

Het Statenlid is, eventueel na scholing, op de hoogte van de nieuwe instrumenten en weet deze waar 
nodig ook daadwerkelijk te gebruiken.  
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Persoonlijkheid  

11. Het Statenlid is nieuwsgierig, kritisch en uit zijn mening op begrijpelijke wijze.  

Het Statenlid heeft een actieve interesse in zijn omgeving en zoekt graag dingen uit, weet waar 
relevante informatie kan worden gehaald en weet aangeboden informatie (van bijvoorbeeld de 
Gedeputeerde) op waarde te schatten. Het Statenlid beschikt over inzicht in de waarde van 
informatie en hoe deze informatie het beste kan worden gecombineerd en weegt belangen tegen 
elkaar af. Daarnaast beschikt het Statenlid over affiniteit met communicatie- en discussietechnieken. 
Deze eigenschappen spelen een belangrijke rol bij de taken en vaardigheden die van belang zijn bij 
de agendavorming en controlerende functie.  

12. Het Statenlid heeft plezier in discussie, heeft lef om zijn standpunt te verdedigen én waar nodig te 
wijzigen. 

Het Statenlid heeft plezier in het - openbare - debat en in onderhandelingen met de bevolking, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de overige Statenleden en Gedeputeerde Staten. Het 
Statenlid is in staat het eigen standpunt en dat van de fractie te verwoorden en te verdedigen, en 
staat open voor tegenargumenten en weet deze op waarde te schatten.  

13. Het Statenlid is in staat te incasseren en te relativeren.  

Het Statenlid is niet snel uit het veld te slaan, wanneer anderen moeten worden overtuigd. Het 
Statenlid heeft oog voor de wijze waarop het politieke spel wordt gespeeld, en kan tegenslagen 
incasseren en relativeert kritiek.  

14. Het Statenlid beschikt over een zekere mate van creativiteit, openheid en 
inlevingsvermogen/gevoel voor politieke verhoudingen. 

Het Statenlid ziet een uitdaging in nieuwe instrumenten en ontwikkelingen, zoals interactieve 
beleidsvoering, maar ook in vastgelopen, moeilijke bestaande situaties. Het Statenlid gebruikt 
creativiteit bij het omgaan met zowel nieuwe als bestaande instrumenten en situaties. Het Statenlid 
staat voorts open voor nieuwe ideeën en beschikt over inlevingsvermogen in andere spelers in het 
politieke spel, en heeft inzicht in wat wel en wat geen politiek haalbare oplossingen zijn. Deze 
eigenschappen spelen een belangrijke rol bij de uitoefening van zijn volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende functie. Het Statenlid ontwikkelt en onderhoudt een goede relatie 
met de commissaris van de Koning. 

15. Het Statenlid is aanspreekbaar op eigen functioneren.  

Het Statenlid is enige zelfkritiek niet vreemd en is voor anderen aanspreekbaar op het eigen 
functioneren, en is in dat verband bereid continu bij te leren.  
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Statutaire vereisten en aanvullende voorwaarden  
 
Voor de kandidaat geldt een aantal statutaire vereisten en aanvullende voorwaarden: 
 
● voldoet aan het CDA-kandidaatstellingsreglement en wettelijke eisen; 
● voldoet aan de statutaire vereisten wat betreft nevenfuncties; 
● staat achter de interne partijverklaring en ondertekent deze; 
● is minimaal 1 jaar lid van het CDA (eventueel is ontheffing mogelijk door het Landelijk 

Bestuur); 
● dient een VOG in bij de provinciale afdeling, voordat de kandidatenlijst is vastgesteld.  
 
 
Gewenst profiel van de CDA-Statenfractie 
 
● De fractie bestaat uit christendemocratische beelddragers, die het CDA-gedachtegoed over het 

voetlicht kunnen brengen bij de burger en de verschillende organisaties. 
● De fractie handelt vanuit het CDA-gedachtegoed en geeft vanuit die grondbeginselen mede vorm 

aan het provinciaal beleid. 
● De fractieleden vullen elkaar aan in kennis, ervaring en competenties. 
● De fractie is zo samengesteld dat onze achterban en de kiezer zich herkend voelt. 
● De fractie vormt een afspiegeling van het beheersgebied van het waterschap, waarbij alle regio’s 

binnen het beheersgebied van het waterschap vertegenwoordigd zijn.  
 

Bijzondere aandachtspunten daarbij zijn: 
 
● Binnen de fractie moeten de volgende expertise vertegenwoordigd zijn: 

o Financieel inzicht in overheidsuitgaven 
o Kwaliteit van het openbaar bestuur 
o Milieu, energie en klimaat 

● Extra aandacht wordt vanuit het CDA gevraagd om bij het samenstellen van de lijst te kijken naar 
diversiteit zoals jonger-ouder, man-vrouw en biculturele achtergrond.  

● Evenwichtige verdeling wat betreft opleidingen (incl. MBO-niveau) en maatschappelijke en 
sociaal-economische achtergrond. 

● Regionale en stedelijke herkenbaarheid. 
● Binnen de fractie moet geborgd worden dat er kennis aanwezig is van de moderne 

communicatiemiddelen en het inzetten van social media voor de volksvertegenwoordigende rol.  
● Voor de continuïteit moet nieuw talent een kans krijgen en is er een evenwichtige verdeling 

tussen ervaren, zittende leden en nieuwe leden. 
 
 


