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Profielschets PvdA Statenlid  

Inleiding  

De in te stellen evaluatiecommissie zal dit profiel meetlat gebruiken bij de beoordeling van het functioneren 

van Statenleden.  Minimaal tweemaal in een Statenperiode heeft ieder Statenlid een voortgangsgesprek met 

de daartoe ingestelde commissie vanuit het Gewestelijk Bestuur. Eveneens minimaal twee maal per periode is 

er een voortgangsgesprek met twee leden van het fractiebureau.  

Deze  vereisten zijn in drie categorieën ingedeeld:  

1. Visie – ideologie 
2. Persoonlijke houding, inzet en competenties  
3. Partijcultuur  

 

Visie – ideologie 

Leden van de PvdA fractie zijn sociaaldemocraten en lid van de PvdA. Ze hangen de PvdA beginselen en 

maatschappijvisie aan. Vanuit die beginselen zetten fractieleden zich in.  

Drenthe is de dunstbevolkste provincie van Nederland en heeft zijn landelijke karakter goed weten te 

behouden. Echt grote steden zijn er dan ook niet en het overgrote deel van de bevolking woont in de dorpen 

op het platteland. Drenthe is één van de mooiste provincies van Nederland. Als het aan de PvdA ligt wordt onze 

provincie alleen maar mooier. De PvdA fractieleden zetten zich in voor een Drenthe waar je kunt werken, 

ondernemen, wonen, studeren en recreëren.  

Integriteit is voor de PvdA in de politiek net zo belangrijk als de sociaaldemocratie. Om integer handelen te 

waarborgen zal het Statenlid van de PvdA zijn politieke invloed nooit aanwenden voor een wederdienst of 

toezegging in welke vorm dan ook. Het Statenlid zal (neven)werkzaamheden voordat hij deze aangaat melden 

aan het gewestelijk bestuur (*). Het gewestelijk bestuur kan te allen tijde maatregelen nemen om de integriteit 

van de fractie te waarborgen en te bevorderen. 
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Persoonlijke houding, inzet en competenties 

Inzet en houding  

• Het PvdA Statenlid investeert voldoende tijd (15 tot 20 uur per week) in het statenlidmaatschap en is 

hierop aanspreekbaar. Hij neemt niet alleen deel aan vergaderingen van provinciale staten (hierbij ben 

je verplicht aanwezig), commissies en fractie, maar 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.  

• Het Statenlid past zelfreflectie toe, kan tegen kritiek en is voor anderen aanspreekbaar op het eigen 

functioneren.  

• Het Statenlid is niet snel uit het veld te slaan, wanneer hij anderen niet weet te overtuigen. Hij heeft 

oog voor de manier waarop het politieke spel wordt gespeeld. Hij kan tegenslagen incasseren en 

relativeert kritiek. 

Competenties Statenwerk 

• Het Statenlid is bekend met of heeft affiniteit met een aantal beleidsterreinen. Hij is bereid om zich in 

deze terreinen te verdiepen en kennis op te doen van de 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. Het Statenlid kent en 

gebruikt de instrumenten voor een dualistisch provinciebestuur.  

• Hij verwerkt informatie over relevante beleidsontwikkelingen tot punten die op de (politieke) agenda 

van Provinciale Staten en commissies thuishoren. Hij weet deze punten overtuigend te communiceren 

naar de andere betrokken partijen en weet bij het opstellen van deze punten verschillende belangen 

af te wegen. Het Statenlid betrekt deze informatie ook bij het stellen van kaders voor het beleid van 

Gedeputeerde Staten (collegebeleid). Dit laatste doet hij met name door het uitoefenen van zijn 

verordenende en budgettaire bevoegdheden.  

• 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 uiteenlopende 

onderwerpen die binnen het kader van het provinciaal bestuur vallen (bijvoorbeeld verhalen van 

bewonersorganisaties, andere belangenorganisaties, publicaties op internet, in kranten en vakbladen). 

Het Statenlid is in staat om informatie te interpreteren en politiek te vertalen, hierover een eigen 

mening te vormen en deze uit te spreken 
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• Het Statenlid ziet een uitdaging in nieuwe instrumenten en ontwikkelingen, zoals interactieve 

beleidsvoering, maar ook in vastgelopen, moeilijke bestaande situaties. Hij gebruikt creativiteit bij het 

omgaan met zowel nieuwe als bestaande instrumenten en situaties.  

• Het Statenlid controleert Gedeputeerde Staten, in overleg en samenwerking met de andere 

fractieleden. Hij gaat in alle openheid (bijvoorbeeld in de Statenvergadering en in de samenleving) de 

discussie aan met Gedeputeerde staten. Hierbij zijn de sociaaldemocratische uitgangspunten en het 

verkiezingsprogramma de basis. Tegelijkertijd ontwikkelt en onderhoudt het Statenlid een goede 

relatie met de gedeputeerden.  

• Het Statenlid heeft een actieve interesse in zijn omgeving en zoekt graag dingen uit. Hij weet waar 

relevante informatie kan worden gehaald en weet aangeboden informatie (van bijvoorbeeld de 

gedeputeerde) op waarde te schatten.  Het Statenlid vergaart actief informatie en onderhoudt hiertoe 

een eigen netwerk.  Hij beschikt over inzicht in de waarde van informatie en hoe deze informatie het 

beste kan worden gecombineerd. Hij weegt belangen tegen elkaar af. Daarnaast heeft hij affiniteit met 

communicatie-, debat- en discussietechnieken.  

• Het Statenlid staat open voor nieuwe ideeën en beschikt over inlevingsvermogen in andere spelers in 

het politieke spel. Hij 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 verdeelt zijn tijd tussen contacten met burgers, het bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties en overleg binnen het provinciehuis. Daarbij is hij zich bewust van het belang van zijn 

volksvertegenwoordigende functie. Hij maakt daartoe actief gebruik van bestaande netwerken en 

ontwikkelt die verder.  

  

Partijcultuur 

Stijl  

• Het Statenlid legt zich toe op een open, inclusieve manier van politiek bedrijven, zowel binnen als 

buiten de PvdA. Uitsluiting op grond van afkomst, sekse, leeftijd, kennis en ervaring is daarbij uit den 

boze. Iedereen telt mee.  

• Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie binnen de partij en is bereid deze normen actief uit te dragen. 

Hij is regelmatig aanwezig op Gewestelijke en afdelingsvergaderingen.   

Samenwerking  
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• Het PvdA Statenlid werkt in een team, heeft oog voor de andere teamleden en spreekt anderen op een 

positief kritische manier aan. Het Statenlid neemt verantwoordelijkheid (ook voor de andere 

teamleden) en is hierop aanspreekbaar.  Op al deze aspecten  is hij bereid om continu bij te leren. Het 

Statenlid is bereidt zich te verbinden aan de rol die hem vanuit het team wordt aangereikt. 

• Teamwerk is voor een fractie essentieel en zorgt voor synergie. Taken worden over de fractie 

verdeeld. De kwaliteiten en vaardigheden van de individuele fractieleden geven invulling aan het 

gezamenlijk fractieprofiel. De fractie is idealiter een mix van deskundigen, specialisten, woordvoerders 

en (meer op de achtergrond) werkers.  

• Het Statenlid is niet alleen uitbater van zijn persoonlijke winkel, maar draagt zijn  kennis en 

vaardigheden over via actieve coaching. Het Statenlid is zowel bereid deze coaching te geven als te 

ontvangen.  Deze verantwoordelijkheid tot actieve coaching groeit met het aantal jaren ervaring 

binnen de staten fractie.   

• Nadat er gezamenlijk alternatieven zijn ontwikkeld om een politiek of maatschappelijk probleem aan 

te pakken,  vindt er een debat plaats om de meest kansrijke oplossingen te selecteren of te 

combineren.  Het Statenlid draagt actief bij aan een open en eerlijk debat op het scherpst van de 

snede, met respect voor de deelnemers en afwijkende standpunten.  

• Het Statenlid investeert in constructieve relaties  aan met andere partijen in de Staten, met name 

binnen de coalitie, om effectief de sociaaldemocratische  doelen te kunnen realiseren.  

• Is bereid om actief deel te nemen aan samenwerkingsverbanden tussen Staten- en Raadsfracties en 

afdelingen. Hij draagt er zorg voor dat fractieleden participeren in samenwerkingsverbanden tussen 

staten en afdelingen en zoekt naar verbinding en samenwerking met andere PvdA geledingen. Het 

Statenlid legt zich niet neer bij interne barrières en zoekt actief naar mogelijkheden deze te slechten.   
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Communicatie samenleving   

• Het Statenlid is maatschappelijk betrokken. Het Statenlid kent zijn omgeving en neemt deel, of heeft 

deelgenomen, aan maatschappelijke activiteiten, en heeft  inzicht in wat er leeft in zijn omgeving en 

de provincie Drenthe. Alle fractieleden zijn zichtbaar voor de inwoners van Drenthe.  

• Het Statenlid kan het standpunt van de PvdA vertolken in woord en geschrift. Hij heeft affiniteit met de 

nieuwe media en maakt zich proactief de kennis eigen om hiermee effectief te kunnen omgaan.  

• Het Statenlid legt actief, en dus ook zonder dat daar naar gevraagd is, verantwoording af aan de 

bevolking over zijn eigen politieke keuzes en die van de fractie. Hij staat voor zijn mening en die van de 

fractie en legt deze uit. Daarnaast kijkt hij zowel kritisch naar het eigen functioneren als naar het 

functioneren van de totale PvdA Statenfractie.   

• Het Statenlid heeft plezier in het - openbare - debat en in contacten met de bevolking, het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de overige Statenleden en Gedeputeerde Staten. Hij 

kan het eigen standpunt en dat van de fractie verwoorden en verdedigen. Hij staat open voor 

tegenargumenten en weet deze op waarde te schatten.  

• 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 hij 

in ieder geval voor zijn taakveld aan wat wel en niet besproken kan worden binnen interactieve 

besluitvormingsprocessen. 

• Het (kandidaat) Statenlid neemt actief deel aan campagneactiviteiten, zowel in de aanloop naar de 

verkiezingen als in de permanente campagne. Binnen en buiten de fractie maak je ook anderen 

enthousiast en spreek je de collega fractieleden aan op de door hen ondernomen campagne 

activiteiten. Van alle kandidaten verwachten we in de twee maanden voorafgaand aan de 

Statenverkiezingen een stevige inzet in de campagne. 

 

 

(*) Voor hij kan ook “zij” gelezen worden.  


