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Profiel Lijsttrekker/fractievoorzitter 

De lijsttrekker staat nummer één op de kandidatenlijst en is de partijleider in de verkiezingsstrijd. Hij 

geeft leiding aan de campagne en is het boegbeeld van de PvdA Drenthe (*). Dit komt tot 

uitdrukking in het campagnemateriaal en de uitingen tijdens de verkiezingscampagne. De meeste 

aandacht van het publiek en de media gaat uit naar de lijsttrekker. Na de verkiezingen leidt hij de 

collegeonderhandelingen. Daarna zal de lijsttrekker in het College zitting nemen, of fractievoorzitter 

worden.  

Wanneer  de lijsttrekker in het College zitting neemt, dan kiest de fractie uit haar midden een 

fractievoorzitter. De fractievoorzitter is vanaf het vaststellen van het collegeprogramma de politiek 

leider van de PvdA Drenthe.  Hij neemt het stokje over van de lijsttrekker. De rol van de 

fractievoorzitter ligt dan ook in het verlengde van de lijsttrekker. Om die reden zijn de functie-eisen 

onder paragraaf 1, 2 en 3 ook op hem van toepassing. De fractievoorzitter heeft daarnaast ook een 

belangrijke rol te vervullen op het gebied van de partijcultuur binnen de Statenfractie. Paragraaf 4 

benoemt de eigenschappen die hiervoor van belang zijn.  

Het GB nodigt de toekomstige fractie uit dit profiel te gebruiken bij de keuze van haar voorzitter. Het 

zal dit profiel gebruiken om de tijdens de komende Statenperiode het functioneren van de 

fractievoorzitter te beoordelen.  

 

1. Visie – ideologie (lijsttrekker, fractievoorzitter) 

 

• de lijsttrekker is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR); 

• onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA; 

• onderschrijft de PvdA-standpunten, de democratische besluitvorming en neemt 

beslissingen/actie vanuit sociaaldemocratisch oogpunt. 

 

2. Persoonlijke inzet en competenties (lijsttrekker, fractievoorzitter) 

 

• De lijsttrekker/fractievoorzitter is het gezicht van de PvdA Drenthe. Hij is een een 

charismatische, inspirerende, doortastende en samenwerkingsgerichte persoonlijkheid. 

• heeft een open houding en staat open voor nieuwe ideeën van anderen en kan 

motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren; 

• vormt als initiatiefnemer van activiteiten afwisselend de ‘motor’ en de ‘stimulator’; 

• is kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze; 

• heeft een kleurrijke en aansprekende persoonlijkheid met ruime politieke ervaring, heeft 

uitstraling en een stevige eigen herkenbaarheid en daarmee werfkracht voor de PvdA; 
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• heeft interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het 

inhoudelijke beleid van de PvdA, is bereid zich daarvoor in te zetten en legt op gezette 

tijdstippen verantwoording af op de gewestelijke vergaderingen; 

• heeft een brede taakopvatting: ook lobbyen, het agenderen van maatschappelijke 

problemen en het behartigen van belangen van de Drentse burger in de breedste zin des 

woord vallen hieronder. Het belang van Drenten staat centraal, los van de vraag of de 

provincie er ook over “gaat”. De PvdA gaat erover. 

  

3. Communicatie samenleving  (lijsttrekker, fractievoorzitter) 

 

• De lijsttrekker/fractievoorzitter gaat een permanente dialoog aan te gaan met de Drentse 

bevolking, zowel rechtstreeks als via oude en nieuwe media.  

• ziet het belang in van nieuwe media en stimuleert fractieleden zich via deze kanalen  te 

manifesteren.  

• neemt deel aan het publieke debat.  

• kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift; 

• stimuleert deelname aan de permanente campagne binnen de fractie. Neemt uitgesproken 

standpunten in, die onderscheidend zijn in het Drentse politieke landschap en daarbuiten.  

 

4. Partijcultuur binnen de fractie (fractievoorzitter) 

 

Een goede en open partijcultuur is de kritische succesfactor voor het optimaal functioneren van de 

Statenfractie. De fractievoorzitter is hier één van de voornaamste dragers van. 

leiderschap  

• De fractievoorzitter moet in staat zijn te zorgen voor een positieve en optimistische sfeer 

binnen de fractie en voor respect voor de inzet en resultaten van de fractieleden.  

• zorgt voor een inclusieve omgangsvormen binnen de fractie ("iedereen telt mee") en gaat 

interne groepsvorming tegen.  

• moet een duidelijke visie hebben hoe een fractie als eenheid kan functioneren;    

• heeft een bindend vermogen en gaat uitsluiting tegen.   

• heeft coachende en sturende kwaliteiten.  

• Maakt integer handelen binnen de lokale politiek tot een regelmatig terugkerend 

gespreksthema.  

• kan nieuwe input geven aan de PvdA en nieuwe projecten starten;  

• zorgt voor inhoudelijke en politieke vernieuwing binnen de PvdA.  
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samenwerking  

• De fractievoorzitter moet sterke verbindende kwaliteiten hebben binnen de fractie.  

• moet kunnen omgaan met diversiteit (oudgedienden - nieuwkomers, jong oud etc.).  Is in 

staat zijn om fractieleden met een verschillende achtergronden tot een eenheid te smeden.  

• moet anderen in staat stellen om resultaten te boeken. Onder zijn inspirerende leiding moet 

inzet tot kwaliteit en resultaten leiden.   

• promoot een cultuur waarin fractieleden hun afspraken nakomen en resultaten boeken.  

• draagt er zorg voor dat fractieleden participeren in samenwerkingsverbanden tussen staten 

en afdelingen en zoeken naar verbinding en samenwerking met andere PvdA geledingen. 

• schakelt ervaren fractieleden in voor stelt een systeem van coaching van nieuwkomers in om 

kennis en kunde over te dragen.  

• bereid zijn om te werken aan de fractie als professionele organisatie die zorgt voor een 

expliciet beleid om de genoemde elementen van de partijcultuur te borgen en verder te 

verbeteren.   

• Investeert in goede relaties met het Gewestelijk Bestuur en is aanwezig bij de maandelijkse 

bestuursvergaderingen.  

 

(*) Voor "hij"  kan ook "zij" gelezen worden.  

 


