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1. Profiel Statenlid  

Je bent sociaaldemocraat  

• Je bent in staat om vraagstukken die in de provincie spelen te beoordelen en te verwezenlijken 
aan de hand van sociaaldemocratische waarden;  

• Je bent herkenbaar als PvdA-Statenlid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door 
onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA);  

Je bent volksvertegenwoordiger  

• Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de regio/provincie en de drang om deze te 
realiseren;  

• Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van 
maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de provincie;  

• Je bent benaderbaar voor alle inwoners, je luistert en neemt mensen serieus;  
• Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de Staten als bij het nemen van initiatieven 

buiten het provinciehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;  
• 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 bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en 
samen te werken in een fractie.  

 Je bent partijlid  

• Je committeert je aan het provinciale verkiezingsprogramma en het beginselprogramma van de 
PvdA;  

• Je onderhoudt actief contact met het gewest en neemt deel aan campagneactiviteiten;  
• Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in 

vertegenwoordigd zijn;  
• Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en de Erecode en verbind je hiermee aan 

de interne contributie- en afdrachtverplichtingen, deelname aan de scholingsactiviteiten en de 
relevante netwerken van het CLB.  

• Je neemt deel aan de activiteiten tijdens de campagne.  
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2. Profiel fractie  
• Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van 

mannen en vrouwen, jong en oud, leden met en zonder een migratieachtergrond, 
mensen uit de verschillende hoeken van de provincie, stad en platteland, mensen 

met verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, 
etc.  

• Voor het goed functioneren van een fractie zijn ook verschillende kwaliteiten nodig. Het is slim 
om een mix te maken van generalisten, specialisten en ‘echte’ volksvertegenwoordigers. Let er in 
ieder geval op dat er op de kerntaken van de provincie in de fractie voldoende kennis aanwezig 
is.  

• Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. In een goed 
functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor kritiek 
en wordt er nauw samengewerkt.  

• Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen met het werk van de ander 
en bereid zijn om, waar nodig, steun te bieden. 

De politieke koers van de fractie  

• De PvdA-fractie is in staat om – eventueel samen met het gewestbestuur – een werkplan op te 
stellen voor de 4-jarige Statenperiode. In dit werkplan staan de politiek- inhoudelijke prioriteiten 
en doelen genoemd, de samenwerking binnen de fractie en met andere fracties in de Staten.  

• Bij het werkplan horen een communicatieplan en afspraken over woordvoering en media- 
optredens. Een fractie moet in staat zijn om dit soort afspraken van te voren te maken en vast te 
leggen.  

• Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de fractie intern en extern ook afspraken over 
samenwerken met de eigen Gedeputeerde(n) en de coalitiepartijen.  

Samenwerking fractie en gewest  
• De fractie legt als geheel verantwoording over het handelen af aan de leden van het gewest. Zij 

zijn immers door hen voorgedragen op de kieslijst van de PvdA.  
• De fractie onderhoudt actief het contact met het gewestbestuur en met diverse werkgroepen in 

het gewest.  
• Het gewestbestuur wordt actief betrokken bij functioneringsgesprekken van fractieleden, dit is 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
• Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar lokale, 

regionale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten 
onderhouden met landelijke, regionale en lokale onderdelen van de partij. 
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3. Profiel fractievoorzitter  
• De fractievoorzitter de eerste woordvoerder namens de PvdA. Je bent de leider 

van het team, op belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook 
degene die moet zorgen dat de fractie als team opereert.  

• Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere partijen in de Staten bewaken 
en de relatie met de eigen PvdA-gedeputeerden onderhouden.  

• Als fractievoorzitter:  
- Ben je strateeg , teamspeler en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten.  
- In staat om mensen te binden, sociaal vaardig  
- en beschik je over leidinggevende kwaliteiten.  

• De voorzitter zorgt dat ieder fractielid op de eigen kwaliteiten wordt ingezet, dat afspraken 
worden nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als haar 
volksvertegenwoordigende taak toekomt.  

• Je hebt geen ambitie om deze termijn gedeputeerde te worden en je weerhoudt de fractie ervan 
op de stoel van de gedeputeerde en de ambtenarij te gaan zitten.  

• Je kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de provincie een 
gezicht.  

4. Profiel lijsttrekker  
• Je bent het boegbeeld van de PvdA in de provincie. Je bent actief in de vereniging, regelmatig 

aanwezig bij ledenbijeenkomsten, zichtbaar in de provincie, vindbaar en aanspreekbaar.  
• Lijsttrekkers horen zich partijpolitiek te profileren. Zij beschikken over alle competenties uit het 

statenprofiel.  
• Als lijsttrekker:  

- Ben je een aansprekende persoonlijkheid met een positieve, enthousiasmerende uitstraling.  
- Beschik je over een grote politieke ervaring.  
- Weet je als geen ander om te gaan met de media.  
- Heb je een visie op de toekomst van de provincie en de rol van de sociaal democratie binnen 

het provinciaal bestuur.  
- Ben je verbindend, kun je tegenstellingen overbruggen binnen de partij, tussen partijen en 

tussen partij en belangengrepen.  
- Ben je in staat sturing en leiding te geven aan de partij in je eigen provincie.  
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5. Profiel Gedeputeerde 

Bestuurlijke en maatschappelijke context  

• De zoektocht naar een toekomstbestendige overheid met de juiste schaalgrootte 
gaat onverminderd door. Het doel van deze exercitie moet altijd een zo groot mogelijke 
toegevoegde waarde leveren voor Overijssel en haar inwoners.  

• De maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat de samenleving in verandering is en steeds 
meer een netwerksamenleving wordt. De (provinciale) overheid is een partner in dat netwerk en 
niet langer een hiërarchische overheid. Alleen door samen met andere partijen de verschillende 
en gezamenlijke belangen te benoemen, na te gaan welke acties daarvoor nodig zijn, daar 
draagvlak voor te vinden bij anderen en af te spreken wie wat gaat doen, kunnen we resultaten 
boeken.  

• Het is de opgave van de provincie om de volgende kenmerken verder te ontwikkelen: 
- Dienstbaar aan de Overijsselaren en hun samenleving  
- Netwerken, verbinden, integreren.  
- Samenwerken intern en extern.  
- Regievoeren in plaats van zelf doen.  
- Bestuurlijk ambtelijk samenspel.  
- Ontwikkelingen starten in plaats van toetsen.  

Deze kenmerken zijn geen doel in zichzelf, maar leiden tot een optimaal bestuurlijk proces met de 
beste uitkomsten voor de Overijsselse burger.  
Deze bestuurlijke context vraag om een aantal bijzonder eigenschappen en competenties. Het gaat 
daarbij om een evenwichtige combinatie van kwaliteiten op het gebied van leiderschap en 
samenwerking.  

Leiderschap 

• Natuurlijk ben je als gedeputeerde in de eerste plaats een bestuurder. Je moet bestuurstechnisch 
sterk zijn: weten welke strategie er wanneer gevolgd moet worden, welke intenties de collega’s 
van andere politieke partijen hebben, in een college uitstekend uit de voeten kunnen.  

• Qua vaardigheden ben je iemand met charisma, waardoor je aan invloed wint. Je beschikt over 
natuurlijk overwicht en werkt, met respect voor anderen, samen aan oplossingen voor 
maatschappelijke problemen.  

• Je hebt politieke moed. Het gaat om lef om zaken aan de orde te stellen die misschien gevoelig 
liggen in de maatschappij, maar die wel belangrijk zijn. Lef ook om op sommige terreinen een 
bescheiden rol te durven spelen en anderen de ruimte te laten, wanneer dat effectiever is om 
resultaten te halen.  

• De functie van gedeputeerde is voor het grotere publiek het meest zichtbaar van de provinciale 
politiek. Deze (fulltime) bestuurder draagt verantwoording voor een grote organisatie en 
politieke resultaten hiervan. Het afbreukrisico is groot.  

• Als gedeputeerde functioneer je als een rolmodel en koppel je zuiverheid van bestuurlijk 
handelen aan een fijn gevoel voor politieke verhoudingen.  
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Samenwerking 
• Je weet dat we in een samenleving leven waarin we niets in ons eentje voor elkaar 

kunnen krijgen, maar altijd zullen moeten samenwerken met anderen. Willen we 
als provincie een betekenisvolle overheid zijn voor onze inwoners, dan zullen we 

vooral partijen aan ons en andere moeten binden. We hebben simpelweg zelf onvoldoende 
middelen om dat te bereiken wat we willen.  

• Er zijn vele manieren om invloed uit te oefenen. Lobbyen in er daar één van. De gedeputeerde is 
er op gericht om stelselmatig invloed uit te oefenen op beleidsmakers bij bestuursorganen en 
Kamerleden. Het gaat hier om een kunst en kunde die jij als midden bestuurder als geen ander 
beheerst.  

• Je moet kunnen omgaan met diversiteit. Of het nu om gemeenten gaat of maatschappelijke 
organisaties in Overijssel. Met elke partner goed kunnen samenwerken en daarbij het doel, de 
belangen en de resultaten voor de provincie natuurlijk goed in ogenschouw houden.  

• Respect hebben voor anderen, andere partijen en partners, is van groot belang. Immers, in een 
netwerkorganisatie worden de zaken niet afgedwongen, maar met elkaar in verschillende 
samenstellingen opgepakt. Respect ook naar waar we bijvoorbeeld als partij voor staan. Onze 
eigen ideologie "leven" en naleven.  

• Communiceren met en naar de andere partijen, de achterban, partners waarmee wordt 
samengewerkt. Als gedeputeerde leg je gemakkelijk verbindingen en kan je goed afstemmen met 
anderen. Aan de andere kant moet je ook in het debat in de Statenzaal en elders fier overeind 
blijven. 

• Je creëert ruimte om met anderen nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Je bent niet iemand 
die met opgeheven vinger anderen corrigeert of toetst wat anderen hebben neergezet.  

• Door steeds iedereen bij de les te houden, verantwoording af te leggen aan de achterban en 
fractie, van tevoren goed met elkaar na te gaan voor welke resultaten we gaan en hoe we die 
denken te bereiken, zal je als gedeputeerde concrete resultaten boeken.  

Partijcultuur  
• De PvdA gedeputeerde is niet alleen de drager van een bestuursstijl, maar maakt ook deel uit van 

een rijke sociaaldemocratische bestuurlijke traditie. De sociaaldemocratische beginselen, het 
partijprogramma en het daarvan afgeleide collegeprogramma vormen het richtsnoer voor het 
politieke handelen.  

• Het is van belang om aan een groot publiek uit te dragen hoe dit gedachtegoed in concrete 
resultaten wordt omgezet. Als gedeputeerde ben je fulltime politicus/-a. Qua kennis, kunde en 
ervaring heb je een grote voorsprong op de fractieleden, waar het immers om deeltijdpolitici 
gaat. Jij deelt jouw kennis, kunde en ervaring op gepaste wijze met de fractie. 

• Als gedeputeerde vergader je in de regel mee met de fractie. Je doet dit niet alleen om na te 
gaan hoe de hazen binnen de fractie lopen. Het gaat niet alleen om halen, maar ook om brengen. 
De "gunfactor" speelt hierbij ook een belangrijke rol. Je moet bereid zijn de fractie haar 
successen te gunnen en niet alle resultaten op jouw conto willen schrijven.  

• Vanwege de statuur ben je gedeputeerde medebepalend voor een goede sfeer binnen de fractie 
(zie ook profiel Statenfractie). Als gedeputeerde vervul je in Overijssel jouw eigen, autonome rol, 
net zoals de fractie dit ook doet. Toch kunnen fractie en gedeputeerde veel voor elkaar 
betekenen.  
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• Als gedeputeerde ben je niet losgezongen van de PvdA, maar je ziet de 
meerwaarde van goede relaties met alle geledingen van de partij en een 
rijkgeschakeerd intern debat. 

• Je zoekt actief de samenwerking met de Statenfractie, het Gewestelijk Bestuur, de 
PvdA wethouders en afdelingen. Zo ondersteun je waar mogelijk de samenwerkingsverbanden 
tussen de Staten en Raadsfractie met woord en daad.  

• Het slechten van interne barrières en aanjagen van synergie bevorderen de bloei van de partij. 
De rol van de gedeputeerden is hierbij essentieel.  
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