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Voorstel Scouting, scholing en begeleiding 
 
1. Scouting, werving en selectie 
 
Inleiding 
 
Scouting beoogt het vinden van mensen voor het vervullen van functies op alle niveaus in de 
partij. Aansluitend  komen door middel van selectie de juiste en beste mensen op de juiste 
plekken. 
 
Scouten en selecteren van kandidaten is een permanent proces. Scouten van kandidaat-
volksvertegenwoordigers en -bestuurders die in woord en daad in staat zijn onze 
sociaaldemocratische idealen vorm te geven en met verve te presenteren. Ook is het 
belangrijk dat de partij een goed kader heeft om de vereniging in stand te houden: 
bestuursleden die in samenwerking met de fractie activiteiten organiseren die bijdragen aan 
het  zichtbaar maken en realiseren van de PvdA-idealen. Nieuwe leden scouten, werven en 
selecteren is van groot belang voor een vitale PvdA in Zeeland.  
 
Wanneer potentieel geschikte mensen tijdig in beeld zijn, is er voldoende tijd om deze 
mensen  te trainen en te scholen, om ze te stimuleren mee te draaien in besturen en fracties 
en - tenslotte - om ze daarbij goed te begeleiden. 
 
Daarnaast is een goed personeelsbeleid van belang. Namens de PvdA gekozen 
vertegenwoordigers dienen goed begeleid te worden tijdens hun zittingsperiode. Periodieke 
voortgangsgesprekken tussen bestuur en vertegenwoordiger geven beiden inzicht in 
functioneren en wenselijkheid van bijscholing. Die gesprekken bieden ook  de mogelijkheid 
tot het  tijdig adviseren aangaande  een nieuwe zittingsperiode of het zetten van een stap in 
de richting van een andere functie in de partij.  
 
Het gewestelijk bestuur is verantwoordelijk voor de scouting van kandidaat- statenleden,  
kandidaten voor de waterschapsfractie en kandidaten op de lijsten voor de Tweede en 
Eerste Kamer. Daarnaast kan een gewestelijke databank  ook afdelingen helpen bij het 
vinden van geschikte kandidaten voor de gemeenteraden en / of kandidaat-wethouders.  
 
Voorstellen 
 
a. De scoutingscommissie: 

 Het instellen van een permanente gewestelijke scoutingscommissie, die minimaal 
drie leden en maximaal vijf leden telt. 

 Binnen het bestuur wordt een lid verantwoordelijk voor scouting en scholing.  

 Het is van belang dat deze commissie beschikt over:  
1. Ruime ervaring in het politieke handwerk in staten en / of gemeente.  
2. Een breed netwerk binnen en buiten de partij en in Zeeland. 

 De scoutingscommissie werkt nauw samen met de landelijke scoutingcommissie.  
 
b. Samenwerking van de gewestelijke scoutingscommissie met afdelingsbesturen en lokale 

scoutingscommissies. 

 De scoutingscommissie zoekt contact met afdelingen voor het vinden van kandidaten 
voor Provinciale Staten, waterschap, en Tweede  en Eerste Kamer. 

 Afdelingen kunnen ongevraagd kandidaten voor Provinciale Staten, waterschap, en 
Tweede en Eerste Kamer voordragen bij de scoutingcommissie.  
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 De scoutingscommissie nodigt de kandidaten uit voor een gesprek waarbij de 
potentie van de kandidaat wordt besproken. Eventueel wordt een ontwikkelingsplan 
met de kandidaat afgesproken. De afdeling die de kandidaat heeft genoemd, wordt 
op de hoogte gesteld van het resultaat van het gesprek indien de kandidaat daarmee 
instemt. 

 De gewestelijke scoutingscommissie ondersteunt desgevraagd afdelingen bij het 
opzetten van scoutingactiviteiten. 

 De gewestelijke scoutingscommissie kan aan afdelingen namen noemen van 
kandidaat-gemeenteraadsleden. 

 
Toelichting: 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zoeken afdelingen actief naar goede kandidaten. 
Van deze kandidaten zijn de CV’s en competenties bekend. Gemotiveerde adviezen van 
lokale kandidaatstellingscommissies zijn beschikbaar. Indien kandidaten daarmee 
instemmen, kunnen deze gegevens  de basis vormen van een gewestelijke databank. 
Leden van de huidige gemeenteraadsfracties of wethouders die geen nieuwe periode 
ambiëren,  hebben wellicht belangstelling voor andere functies binnen de partij. Ook 
hiervan zouden gegevens kunnen worden vastgelegd. Het is voor afdelingen aan te 
bevelen iemand binnen het bestuur of afdeling te belasten met de portefeuille scouting. 
 
De Statenfractie heeft haar eigen netwerk waarin zij op mogelijke kandidaten zou kunnen 
stuiten. Dat geldt ook voor onze gedeputeerde. Daarnaast komen onze wethouders 
binnen hun gemeente wellicht goede kandidaten tegen, die zij kunnen aandragen bij de 
gewestelijke scoutingscommissie.  

 
 
c. Inzet van de (sociale) media. 

 De gewestelijke scoutingscommissie zal naast het onder b) genoemde diverse media 
gebruiken bij het vinden van kandidaten. 

 
Toelichting: 
Vanzelfsprekend worden de leden, via Zeeuws Rood, gevraagd om zich kandidaat te 
stellen dan wel om kandidaten aan te dragen. 
Daarnaast kan overwogen kan worden in de weekbladen een advertentie te plaatsen 
en/of via de sociale media actief kandidaten te werven. Hierbij worden nadrukkelijk niet-
leden benaderd. Kiezers van de PvdA die tot nu toe de stap tot het lidmaatschap nog niet 
hebben gezet.  
Zaak is dit tijdig te doen zodat mensen, bij gebleken geschiktheid, binnen de in de 
reglementen genoemde termijnen lid kunnen worden van de partij. 

 
d. Kandidaatstellingscommissies en selectie 

 Provinciale Staten en waterschap: 
o De scoutingscommissie brengt de gewestelijke kandidaatstellingscommissie 

op de hoogte van de resultaten van de scoutingsactiviteiten met betrekking tot 
Provinciale Staten en waterschap. 

o De kandidaatstellingscommissie dient tijdig te worden benoemd en kan de 
opdracht meekrijgen actief te scouten indien er onvoldoende kandidaten door 
de scoutingscommissie zijn gevonden of indien bepaalde groepen nog 
ondervertegenwoordigd zijn.  

 Tweede en Eerste Kamer: 
o Indien het gewest een adviserende rol (hierbij is het doen van aanbevelingen 

inbegrepen) speelt bij de lijstsamenstelling voor Tweede en Eerste Kamer, 
besluiten het gewestelijk bestuur en de gewestelijke scoutingcommissie over 
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de te geven adviezen aan de landelijke kandidaatstellingscommissies. Waar 
nodig worden afdelingen geïnformeerd over het definitieve advies indien zij 
een kandidaat voor aanbeveling hebben voorgedragen. 

 
 
2. Scholing 
 
Het Gewestelijk bestuur dient ervoor te zorgen dat politieke talenten en kandidaten 
mogelijkheden krijgen zich te scholen.  
 
Voorstellen 
 
a. Landelijk scholingsaanbod: 

 Scoutingscommissie en Gewestelijk bestuur bevorderen deelname aan het landelijke 
scholingsaanbod van de Suze Groenewegschool, waar nodig met een bijdrage in  
deelname- en reiskosten. Het Gewestelijk bestuur zal actief proberen scholing op een 
vanuit Zeeland goed bereikbare locatie te krijgen en waar mogelijk, bij voldoende 
deelname, scholing in de provincie aan te bieden. 

 
b. Lokaal scholingsaanbod: 

 Scoutingscommissie en Gewestelijk bestuur ondersteunen lokale initiatieven voor 
training van kandidaat-raadsleden door het leveren van deskundige trainers vanuit de 
provinciale databank met oud-bestuurders. Bij afdelingsoverstijgende trainingen kan 
een beperkte financiële bijdrage worden geleverd. Bij voldoende belangstelling kan 
binnen het gewest een training voor kandidaat-Statenleden worden georganiseerd. 

 
 
3. Begeleiding 

 
Mede om inhoud te kunnen geven aan ontwikkelingsplannen voor door de 
scoutingscommissie geïdentificeerde kandidaten wordt gestreefd naar een poule met 
ervaren volksvertegenwoordigers en bestuurders. 
 
Voorstel 
 

 Het Gewestelijk bestuur benadert oud-bestuurders als wethouders, gedeputeerden, 
Kamerleden, burgemeesters, en Statenleden teneinde een poule samen te stellen 
waar Staten -, waterschap - en gemeenteraadsfracties een beroep op kunnen doen 
voor begeleiding van fracties en / of individuele fractieleden.  

 
Toelichting: 
Waar mogelijk worden hier ook Zeeuwse leden met expertise op bepaalde terreinen in 
opgenomen, die bereid zijn deze expertise te delen met onze politici. Hetzelfde geldt voor de 
zittende bestuurders.  
 
De afdelingsbesturen zouden eventueel voor hun kandidaatstellingscommissie ook een 
beroep kunnen doen op deze poule. 
 
Waar nodig kan in geval van behoefte aan specifieke deskundigheid dan wel persoonlijke 
coaching/begeleiding een beroep worden gedaan op het Centrum Lokaal Bestuur en/of de 
Suze Groenewegschool. 
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4. Rapportage 
 
Voorstel: 

 Eens per jaar rapporteert de gewestelijke scoutingscommissie over haar activiteiten 
aan de vergadering van de voorzitters van de Zeeuwse afdelingen. 

 De scoutingscommissie rapporteert over haar activiteiten aan het partijbestuur. 


