
PROFIEL  PVDA RAADSLID  APELDOORN. 
 
 
Je bent sociaal democraat 
 

-  Je bent in staat om vraagstukken  die in de gemeente Apeldoorn spelen te  
beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden; 

- Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen 
kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit 
( erecode PvdA ). Daarnaast zijn betrokkenheid, tolerantie en sociale 
rechtvaardigheid belangrijke uitgangspunten van jouw handelen. 
 

Je bent volksvertegenwoordiger 
 

- Je hebt concrete ideeën om het lokale verkiezingsprogramma in daden om te 
zetten; 

- Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte 
van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien kun je netwerkend optreden; 

- Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt 
mensen serieus 

- Je hebt politiek inzicht 
- Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede 

mondelinge- en schriftelijke vaardigheden .  
- Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven. 
- Je hebt gevoel voor humor en je kunt goed relativeren. 
- Je hebt een generalistische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en weet 

daarbinnen  jouw specialisme goed te vertalen; 
- Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd en bijzaken te 

scheiden. 
- Je bent een team-player 
- Je vertegenwoordigt de PvdA op bijeenkomsten van dorps-en wijkraden, 

evenementen, officiële gelegenheden en bent daarop aanspreekbaar. M.a.w. je 
draagt bij aan de zichtbaarheid van de PvdA. 

- Je bent in staat om te gaan met alle vormen van sociale media. 
- Je hebt voldoende tijd beschikbaar 
- Last but not least: Je woont graag in de gemeente Apeldoorn en dat straal je uit. 

 
Je bent partijlid. 
 

- Je committeert je aan het lokale verkiezingsprogramma      
- Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan 

campagneactiviteiten   
- Je kent de weg binnen de partij en hebt de potentie een netwerk op te bouwen 

waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn; 
- Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan 

de interne contributie-en afdrachtsverplichtingen. 
 



 


