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bestuurscommissie A’dam West 

 
 
 
 

	  
De	  PvdA	  in	  Amsterdam	  West	  is	  op	  zoek	  naar	  mensen	  die	  zich	  kandidaat	  willen	  stellen	  voor	  de	  bestuurscommissie	  
waarvoor	  inwoners	  op	  19	  maart	  2014	  hun	  stem	  mogen	  uitbrengen.	  In	  dit	  document	  staat	  het	  profiel	  (met	  vereiste	  
en	  gewenste	  eigenschappen)	  van	  een	  toekomstig	  bestuurscommissielid,	  en	  de	  aanvullende	  eisen	  die	  worden	  
gesteld	  aan	  de	  lijsttrekker,	  de	  toekomstig	  fractievoorzitter	  en	  een	  mogelijke	  dagelijks	  bestuurders	  (die	  vanuit	  de	  
bestuurscommissie	  worden	  gekozen).	  Ook	  zijn	  eisen	  opgesteld	  voor	  de	  voor	  de	  complete	  kandidatenlijst	  zoals	  die	  
wordt	  samengesteld.	  	  
	  
Meer	  info	  
• Deze	  profielen	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  notitie	  ‘PvdA	  politiek	  en	  bestuur	  in	  Amsterdam	  West	  vanaf	  2014’,	  zoals	  

de	  leden	  van	  de	  afdeling	  PvdA	  Amsterdam	  West	  die	  op	  27	  juni	  2013	  hebben	  besproken	  en	  vastgesteld.	  Dat	  
document	  staat	  op	  www.amsterdamwest.pvda.nl.	  	  

• Alle	  informatie	  over	  de	  taken	  en	  bevoegdheden	  van	  de	  nieuwe	  bestuurscommissies	  in	  de	  Amsterdamste	  
stadsdelen	  is	  te	  vinden	  op	  www.amsterdam.nl/bestuurlijkstelsel.	  	  

	  
	  
	  
Bestuurscommissielid 
	  
Je	  bent	  sociaaldemocraat	  en	  lid	  van	  de	  PvdA	  
Vereist:	  	  	  
• Je	  onderschrijft	  het	  PvdA	  Beginselprogramma,	  bent	  herkenbaar	  als	  PvdA-‐raadslid	  en	  jouw	  dagelijkse	  

politieke	  handelen	  kenmerkt	  zich	  door	  onze	  moraal	  van	  soberheid,	  dienstbaarheid	  en	  integriteit	  (erecode	  
PvdA).	  Je	  bent	  in	  staat	  een	  Verklaring	  Omtrent	  Gedrag	  (VOG)	  te	  overleggen.	  Je	  stelt	  je	  zetel	  beschikbaar	  
mocht	  je	  uit	  de	  fractie	  stappen	  en	  voldoet	  aan	  alle	  eisen	  die	  de	  gemeentewet	  stelt	  aan	  raadsleden.	  	  

	  
Gewenst:	  
• Je	  bent	  in	  staat	  om	  vraagstukken	  die	  in	  Amsterdam	  West	  spelen	  te	  beoordelen	  en	  te	  verwezenlijken	  aan	  de	  

hand	  van	  sociaaldemocratische	  waarden.	  
• In	  de	  manier	  waarop	  je	  werkt	  geef	  je	  invulling	  aan	  die	  waarden:	  samenwerking	  is	  je	  eerste	  reflex	  en	  je	  wilt	  het	  

beste	  uit	  mensen	  halen.	  
	  
Je	  bent	  volksvertegenwoordiger	  
Vereist:	  	  	  
• Je	  bent	  gemiddeld	  vijftien	  uur	  per	  week	  beschikbaar	  voor	  je	  taken	  als	  bestuurscommissielid.	  Je	  bent	  in	  

staat	  om	  je	  helder	  uit	  te	  drukken	  in	  begrijpelijk	  Nederlands	  en	  je	  beschikt	  over	  goede	  mondelinge-‐	  en	  
schriftelijke	  vaardigheden.	  

• Je	  hebt	  aantoonbare	  ervaring	  en/of	  vaardigheid	  in	  het	  bouwen	  van	  allianties,	  en	  het	  bereiken	  van	  doelen	  
door	  samenwerking	  in	  sociaal-‐maatschappelijke	  of	  commerciële	  netwerken,	  in	  een	  buurt	  of	  bij	  een	  
vereniging.	  	  

	  
Gewenst:	  
• Je	  bent	  nieuwsgierig	  naar	  wat	  leeft	  in	  de	  samenleving	  en	  bent	  goed	  op	  de	  hoogte	  van	  maatschappelijke	  

ontwikkelingen.	  
• Je	  gaat	  actief	  op	  zoek	  naar	  inwoners	  van	  het	  stadsdeel	  en	  bent	  voor	  hen	  benaderbaar,	  je	  luistert	  en	  neemt	  

mensen	  serieus.	  
• Je	  bent	  je	  bewust	  van	  de	  noodzaak	  om	  verbonden	  te	  zijn	  met	  de	  (netwerk)samenleving	  om	  je	  idealen	  te	  

bereiken	  en	  je	  kent	  je	  eigen	  kwaliteiten	  en	  valkuilen	  op	  dat	  vlak.	  	  
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• Je	  hebt	  concrete	  ideeën	  voor	  de	  verbetering	  van	  het	  stadsdeel	  en	  de	  drang	  om	  deze	  te	  realiseren.	  Over	  de	  
keuzes	  die	  je	  maakt,	  kun	  je	  publiek	  verantwoording	  afleggen.	  

• Je	  bent	  in	  staat	  om	  samen	  te	  werken	  in	  een	  fractie.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  onderling	  vertrouwen	  kunt	  
opbouwen,	  durft	  los	  te	  laten,	  en	  ook	  precies	  weet	  wanneer	  je	  als	  team	  samen	  moet	  optrekken.	  	  
	  

Je	  bent	  partijlid	  
Vereist:	  	  	  
• Je	  ondertekent	  de	  interne	  bereidverklaring	  van	  de	  PvdA	  en	  verbind	  je	  hiermee	  aan	  de	  interne	  contributie-‐	  

en	  afdrachtverplichtingen	  (inclusief	  de	  afdracht	  aan	  de	  eigen	  afdeling).	  
• Je	  committeert	  je	  aan	  het	  verkiezingsprogramma	  voor	  PvdA	  Amsterdam	  en	  Amsterdam	  West.	  
	  
Gewenst	  
• Je	  weet	  wat	  er	  (inter)nationaal	  en	  in	  de	  stad	  speelt	  en	  wil,	  met	  oog	  voor	  ieders	  rol	  en	  verantwoordelijkheid,	  

bijdragen	  aan	  interne	  partijdebatten,	  zeker	  wanneer	  ze	  aansluiten	  op	  de	  lokale	  praktijk.	  	  
• Je	  onderhoudt	  actief	  contact	  met	  de	  afdeling	  en	  neemt	  deel	  aan	  campagneactiviteiten.	  
• Je	  kent	  de	  weg	  binnen	  de	  partij	  en	  hebt	  een	  netwerk	  ook	  binnen	  andere	  bestuurslagen.	  
	  
Je	  bent	  pionier	  
Vereist:	  
• Je	  laat	  je	  niet	  makkelijk	  uit	  het	  veld	  slaan	  en	  toont	  daadkracht.	  	  
	  
Gewenst	  
• Je	  ziet	  het	  als	  een	  uitdaging	  om	  in	  de	  praktijk	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  vernieuwing	  van	  de	  bestuurslaag	  

stadsdelen,	  en	  werkendeweg	  nieuwe	  werkvormen	  en	  nieuwe	  verhoudingen	  te	  ontwikkelen.	  
• Je	  durft	  in	  het	  diepe	  te	  springen	  en	  blijft	  zoeken	  naar	  mogelijkheden	  om	  resultaat	  te	  bereiken:	  je	  bent	  

optimistisch	  en	  geduldig.	  	  
• Je	  reflecteert	  makkelijk	  op	  je	  eigen	  rol	  en	  kunt	  hierover	  in	  gesprek	  gaan	  met	  anderen.	  	  
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Aanvullende eisen  
 
Lijsttrekker PvdA Amsterdam West 
De	  lijsttrekker	  is	  in	  staat	  om	  in	  een	  campagneperiode	  het	  PvdA-‐geluid	  herkenbaar	  en	  met	  overtuiging	  voor	  het	  
voetlicht	  te	  brengen,	  en	  daarbij	  het	  vertrouwen	  te	  genieten	  van	  de	  (potentiële)	  kiezers,	  maar	  natuurlijk	  ook	  de	  
leden.	  De	  lijsttrekker	  spreekt	  voor	  het	  vaststellen	  van	  de	  kandidatenlijst	  een	  duidelijke	  ambitie	  uit	  of	  hij/zij	  ook	  
een	  rol	  als	  dagelijks	  bestuurder	  ambieert	  (indien	  de	  PvdA	  een	  bestuurder	  mag	  leveren)	  of	  niet.	  Deze	  keuze	  wordt	  
ook	  richting	  kiezers	  gecommuniceerd.	  	  
	  
Fractievoorzitter bestuurscommissie PvdA Amsterdam West 
Als	  (beoogd)	  fractievoorzitter	  bezit	  je	  naast	  de	  eigenschappen	  van	  bestuurscommissielid	  ook	  het	  vermogen	  om	  
strateeg,	  teamspeler	  en	  leider	  tegelijk	  te	  zijn	  -‐	  zowel	  naar	  binnen	  als	  naar	  buiten.	  Je	  bent	  in	  staat	  om	  mensen	  te	  
binden,	  sociaal	  vaardig	  en	  je	  beschikt	  over	  leidinggevende	  kwaliteiten.	  Je	  kunt	  ook	  buiten	  de	  fractie	  mensen	  aan	  
de	  PvdA	  binden	  en	  geeft	  de	  PvdA	  in	  het	  stadsdeel	  een	  gezicht.	  En	  bent	  tegelijk	  voor	  de	  burgers	  en	  
maatschappelijke	  partners	  zichtbaar	  als	  iemand	  die	  opkomt	  voor	  hun	  belangen.	  Je	  bent	  je	  ervan	  bewust	  dat	  het	  
fractievoorzitterschap	  extra	  tijdbeslag	  met	  zich	  meebrengt	  ten	  opzichte	  van	  regulier	  lidmaatschap	  van	  de	  
bestuurscommissie.	  	  
	  
Kandidatenlijst 
De	  kandidatenlijst	  bevat	  zeker	  15	  geschikte	  kandidaten,	  die	  ook	  als	  hij	  of	  zij	  niet	  verkozen	  is	  in	  de	  commissie	  een	  
actieve	  rol	  te	  gaan	  spelen	  in	  de	  verbinding	  tussen	  burgers,	  PvdA	  en	  nieuwe	  bestuurscommissie.	  Bij	  de	  
samenstelling	  van	  de	  lijst	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  gelijke	  vertegenwoordiging	  van	  vrouwen	  en	  mannen	  en	  naar	  
een	  evenwichtige	  spreiding	  qua	  leeftijd,	  diversiteit,	  verdeling	  over	  de	  stadsdelen	  en	  lokale	  netwerken.	  Bij	  de	  
samenstelling	  van	  de	  lijst	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  de	  noodzaak	  om	  kandidaat-‐bestuurders	  op	  verkiesbare	  
posities	  te	  plaatsen.	  	  
 
Dagelijks bestuurder Amsterdam West 
Als	  eventuele	  dagelijks	  bestuurder	  van	  de	  PvdA	  combineer	  je	  de	  eigenschappen	  van	  een	  lid	  van	  de	  
bestuurscommissie	  met	  leidinggevende	  vaardigheden	  om	  in	  samenspel	  met	  het	  ambtelijke	  apparaat	  lokale	  
initiatieven	  te	  faciliteren	  en	  buurtagenda’s	  tot	  uitvoering	  te	  brengen	  en	  het	  vermogen	  om	  om	  te	  gaan	  met	  de	  
specifieke	  positie	  (informatievoorsprong,	  dagelijkse	  verantwoordelijkheid)	  binnen	  de	  fractie.	  Je	  hebt	  
realisatiekracht.	  	  
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Adviescommissie kandidaatstelling  
 
Het	  bestuur	  van	  de	  afdeling	  laat	  zich	  bij	  de	  samenstelling	  van	  de	  kandidatenlijst	  bijstaan	  door	  een	  
adviescommissie	  kandidaatstelling,	  die	  bestaat	  uit:	  	  
	  

Nina	  Tellegen,	  voorzitter	  (1965)	  
Directeur	  stichting	  Doen	  en	  lid	  presidium	  PvdA.	  

	  
Dennis	  Boutkan	  (1966)	  
Organisatie	  adviseur	  en	  eigenaar	  Upstream	  Consulting,	  voorzitter	  Roze	  Filmdagen|Amsterdam	  Gay	  &	  
Lesbian	  Film	  Festival	  en	  Stichting	  Pride	  Photo	  Award,	  Ambassadeur	  Zevenmanschap,	  oud-‐voorzitter	  COC	  
Amsterdam.	  
	  
Bart	  van	  Bruggen	  (1992)	  
BSc	  politicologie	  UvA,	  bestuurslid	  JS	  en	  oud-‐voorzitter	  JS	  Amsterdam.	  
	  
Tim	  Colijn	  (1979)	  
ZZP’er	  op	  het	  gebied	  van	  organisatie-‐	  en	  leiderschapsontwikkeling)	  en	  bestuurslid	  PvdA	  Amsterdam-‐	  
West.	  
	  
Kirsten	  van	  den	  Hul	  (1976)	  
The	  Change	  Agent	  (op	  kruispunt	  van	  cultuur,	  diversiteit,	  communicatie	  en	  verandering),	  lid	  
programmacommissie	  voor	  de	  Europese	  verkiezingen	  en	  column	  AD.	  
	  
Daniël	  Waagmeester	  (1976)	  
Ambtenaar	  ministerie	  Sociale	  Zaken	  en	  Werkgelegenheid	  en	  oud-‐voorzitter	  PvdA-‐afdeling	  Amsterdam-‐
West.	  
	  
Henk	  van	  Waveren	  (1953)	  
ZZP'er	  als	  proces-‐	  en	  programmamanager	  en	  adviseur	  en	  oud-‐stadsdeelvoorzitter	  De	  Baarsjes.	  
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Planning 
	  
3	  september	  2013:	  deadline	  voor	  kandidaatstelling	  bestuurscommissie	  
Je	  wordt	  gevraagd	  om	  bij	  jouw	  aanmelding	  als	  kandidaat	  toe	  te	  zenden:	  	  
• een	  CV	  inclusief	  de	  namen	  van	  twee	  referenten	  die	  de	  commissie	  eventueel	  kan	  benaderen	  (inclusief	  

telefoonnummers);	  	  
• een	  motivatiebrief.	  Indien	  de	  kandidaat	  dit	  wenst,	  kan	  de	  kandidaat	  ook	  in	  plaats	  van	  een	  brief	  een	  filmpje	  

van	  maximaal	  2	  minuten	  aanleveren.	  NB:	  Dit	  is	  enkel	  een	  optie,	  dit	  is	  zeker	  niet	  verplicht;	  een	  brief	  en	  een	  
filmpje	  worden	  door	  de	  commissie	  even	  serieus	  genomen.	  

Je	  stuurt	  jouw	  documenten	  aan	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur:	  amsterdamwest.pvda@gmail.com	  of	  via	  postadres	  
Orteliuskade	  43	  II,	  1057	  AH	  Amsterdam.	  We	  sturen	  je	  een	  ontvangstbevestiging	  en	  vragen	  je	  om	  relevante	  
documenten	  ondertekend	  te	  retourneren.	  Het	  bestuur	  toetst	  of	  je	  voldoet	  aan	  basisvereisten	  (zoals	  lidmaatschap	  
van	  de	  PvdA)	  en	  stuurt	  je	  documenten	  daarna	  door	  aan	  de	  adviescommissie	  kandidaatstelling.	  	  
	  
Procedure	  adviescommissie	  
• De	  selectie	  vindt	  plaats	  in	  een	  aantal	  rondes:	  een	  schriftelijke	  ronde	  en	  twee	  gesprekkenrondes.	  Na	  elke	  

ronde	  kunnen	  kandidaten	  afvallen.	  	  
• De	  commissie	  streeft	  naar	  een	  kandidatenlijst	  van	  15	  kandidaten,	  dit	  is	  echter	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  

aanmeldingen.	  
• Zittende	  (deel)raadsleden	  worden	  in	  elk	  geval	  uitgenodigd	  voor	  een	  eerste	  gesprek	  met	  de	  commissie.	  
• Op	  verzoek	  is	  meer	  informatie	  beschikbaar	  over	  de	  procedure	  in	  de	  twee	  gesprekkenrondes.	  	  
	  
Data	  
De	  gesprekken	  zullen	  plaatsvinden	  op	  de	  volgende	  data	  (onder	  voorbehoud):	  
• 1e	  ronde	  gesprekken:	  zaterdag	  28	  september	  of	  zaterdag	  5	  oktober	  
• 2e	  ronde	  gesprekken:	  zaterdag	  12	  oktober,	  of	  de	  avonden	  van	  14,	  16	  of	  17	  oktober	  
	  
16	  september:	  deadline	  voor	  kandidaatstelling	  lijsttrekkerschap	  
Je	  wordt	  gevraagd	  om	  bij	  jouw	  aanmelding	  als	  kandidaat	  lijsttrekker	  toe	  te	  zenden:	  
• een	  CV	  en	  motivatiebrief,	  die	  ook	  kunnen	  worden	  gebruikt	  om	  te	  verspreiden	  onder	  de	  leden	  van	  de	  afdeling;	  
• een	  of	  meerdere	  foto’s;	  
• eventuele	  aanvullende	  vormen	  die	  onder	  de	  aandacht	  van	  leden	  kunnen	  worden	  gebracht,	  zoals	  een	  video;	  
• vijftig	  handtekeningen	  van	  leden	  van	  de	  afdeling.	  
Je	  stuurt	  jouw	  documenten	  aan	  de	  secretaris	  van	  het	  bestuur:	  amsterdamwest.pvda@gmail.com,	  of	  Orteliuskade	  
43	  II,	  1057	  AH	  Amsterdam.	  We	  sturen	  je	  een	  ontvangstbevestiging	  en	  vragen	  je	  om	  relevante	  documenten	  
ondertekend	  te	  retourneren.	  Het	  bestuur	  toetst	  of	  je	  voldoet	  aan	  basisvereisten.	  Er	  worden	  onderling	  afspraken	  
gemaakt	  over	  het	  verloop	  van	  de	  campagne	  rond	  de	  lijsttrekkersverkiezing.	  	  
	  
Van	  13	  en	  21	  oktober:	  ledenraadpleging	  lijsttrekker	  
Alle	  leden	  van	  de	  afdeling	  kunnen	  hun	  stem	  uitbrengen.	  Tijdens	  een	  algemene	  ledenvergadering	  op	  24	  oktober	  
wordt	  de	  uitslag	  bekendgemaakt	  en	  bekrachtigd.	  De	  lijsttrekker	  wordt	  hierna	  betrokken	  bij	  het	  opstellen	  van	  het	  
definitief	  advies	  over	  de	  kandidatenlijst	  aan	  het	  bestuur.	  	  
	  
Kandidatenlijst	  
Op	  13	  november	  wordt	  de	  concept-‐kandidatenlijst	  toegestuurd	  aan	  de	  leden.	  	  
Op	  woensdag	  27	  november	  is	  de	  algemene	  ledenvergadering	  waarin	  de	  definitieve	  kandidatenlijst	  wordt	  
vastgesteld.	  


