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Aan:    De leden van de PvdA in Zeeland, 
Betreft:  Oproep tot kandidaatstelling Provinciale Staten verkiezingen 2015 
Bijlage:   Samenvattingen van de profielen 
Datum:  Middelburg, 20 juni 2014 
 
 
 
Beste PvdA-leden, 
 
Op 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Het bestuur van het 
gewest Zeeland wijst u bij deze op de mogelijkheid uzelf kandidaat te stellen voor een plaats op de 
PvdA-kieslijst voor Provinciale Staten of als kandidaat PvdA-gedeputeerde. U kunt ook een kandidaat 
of kandidaten voordragen.  
 
Het fractieprofiel, het profiel van de fractievoorzitter en het profiel van een lid van Gedeputeerde 
Staten is vastgesteld in de gewestelijke ledenvergadering van 22 maart 2014. Een samenvatting van 
de profielen treft u als bijlage aan.   
 
Voor de kandidaatstelling zijn er drie mogelijkheden: 
1. U stelt zichzelf kandidaat. U wordt gevraagd uw kandidatuur schriftelijk te motiveren en  een  CV 

te overleggen. 
2. U draagt een ander lid voor als kandidaat en doet hier een korte motivatie bij. 
3. U kent iemand uit bijvoorbeeld werk of vereniging die volgens u talent heeft voor de politiek. Ook 

al is hij / zij op dit moment geen lid van de PvdA schroom niet ons zijn / haar naam, adres en  
telefoonnummer door te geven. 

 
Kandidaatstelling kan schriftelijk en / of per e-mail - het laatste heeft de voorkeur - naar: 
Henk Leunk (secretaris gewestelijk bestuur) 
Waterfront 204  
4531 HZ Terneuzen 
hdleunk@zeelandnet.nl 
 
De kandidaatstellingsperiode sluit op 15 september 2014. 
 
Een kandidaatstellingscommissie zal het gewestelijke bestuur adviseren over de 
ontwerpkandidatenlijst. Het gewestelijke bestuur en de commissie zullen op 13 december 2014 de 
ontwerplijst voorleggen aan de gewestelijke ledenvergadering die de definitieve lijst vaststelt. De 
commissie zal met alle kandidaten in de periode 16 september tot  10 november 2014 een gesprek 
aangaan  waarbij de profielen leidend zijn. 
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur van PvdA gewest Zeeland, 
 
Aty Harwijne, gewestelijk voorzitter 
 
 
 
P.S.:  U ontvangt deze oproep per post omdat uw e-mailadres bij ons onbekend is. In de maand juli 

wordt het conceptverkiezingsprogramma voor Provinciale Staten digitaal verspreid.  Als u ook 
een kopie wilt ontvangen laat het dan via 0115 - 69 48 80 of hdleunk@zeelandnet.nl weten. 
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Bijlage 
 
Kandidaat Statenlid: 

 Is lid van de PvdA en heeft affiniteit met de sociaal democratische beweging en kennis van de 
sociaal democratische beginselen.  

 Onderschrijven van het verkiezingsprogramma voor de provinciale staten 2015-2019.  

 Analytisch denkvermogen, het vermogen snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden  

 Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en maatschappelijke en bestuurlijke 
processen.  

 Het kunnen vertalen van maatschappelijke geluiden tot een politiek debat.  

 In teamverband kunnen werken.  

 Zich kunnen ontwikkelen tot een specialist op één of meer beleidsterreinen.  

 Het vermogen standpunten schriftelijk als mondeling helder en kracht te verwoorden en het 
debat daarover aan te gaan, ook in de media.  

 Het aangaan en onderhouden van maatschappelijke contacten.  

 Het investeren van tijd in het onderhouden van contact met de achterban (leden, afdelingen, 
gewest).  

 Het investeren van tijd in contacten met de verschillende bestuurslagen binnen de PvdA.  

 Het tonen van betrokkenheid bij de partij door het deelnemen in landelijke netwerken en 
deelname aan partijcongressen. 

 
Kandidaat gedeputeerde:  

 Een kandidaat gedeputeerde is een bestuurder met bij voorkeur ruime ervaring in het 
openbaar bestuur. De gedeputeerde is een netwerker, die bij voorkeur de weg en de mensen 
kent in Den Haag en Brussel, maar in ieder geval in staat is de weg daar snel te kennen en in 
samenwerking met collega GS-leden kansen voor Zeeland te creëren.  

 Toegankelijk voor alle inwoners van de provincie, iemand die luistert en een open houding 
heeft ten aanzien van uiteenlopende opvattingen.  

 Iemand met een sterke betrokkenheid bij de Zeeuwse samenleving.  

 Iemand met een duidelijke visie en een brede maatschappelijke oriëntatie.  

 Iemand die binnen de gescheiden verantwoordelijkheden van het duale stelsel samenwerkt 
met de Provinciale Staten en de PvdA-fractie in het bijzonder. 

 Een teamspeler die binnen het college van GS in staat is de teamgeest te bevorderen Heeft 
kwaliteiten om een boegbeeld van de PvdA Zeeland te zijn met gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen.  

 
 
 
 
 
 


