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Profiel voor kandidaat-gemeenteraadsleden  
(eisen die aan individuele kandidaten gesteld worden, alsmede aan de samenstelling van de fractie 

als geheel – artikel 14 huishoudelijk reglement) 

 

Progressief Altena streeft naar een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging van haar gedachtegoed in 

de nieuwe gemeente Altena. Wij willen een krachtig, sociaal, duurzaam en groen Altena realiseren 

door een zo groot mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad en deelname aan het college 

van Burgemeester en Wethouders in de gemeente.  

Hiertoe is het volgende profiel samengesteld. 

Als kandidaat-gemeenteraadslid: 
- ben je lid van Progressief Altena; 

- woon je in de gemeente Altena; 

- ben je 4 jaar beschikbaar als raadslid; 

- onderschrijf je het programma van Progressief Altena en kun je het met enthousiasme 

uitdragen; 

- heb je liefst ervaring met, maar minstens aantoonbaar gevoel  voor, de gemeentepolitiek; 

- ben je communicatief vaardig en kun je je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken; 

- sta je midden in de samenleving door het hebben van een relevant netwerk; 

- ben je benaderbaar vóór en kun je luisteren naar inwoners, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven en weet wat bij hen leeft politiek te vertalen; 

- kun je maatschappelijke problemen oppakken en deze vertalen in concreet politiek 

handelen; 

- ben je voldoende deskundig op een van de voor de gemeente(-raad) belangrijke terreinen; 

- heb je voldoende energie en tijd (15-20 uur per week); 

- heb je voldoende sociale vaardigheden, zeggingskracht en relativeringsvermogen om 

onderwerpen over het voetlicht te brengen en te bespreken; 

- ben je een teamspeler: je kunt luisteren, verbinden en talenten benutten; 

- kun je hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, ben je in staat om snel ergens de 

essentie van te doorgronden en de juiste vragen te stellen; 

- ben je nieuwsgierig-constructief, maar ook kritisch en vasthoudend en durf je door te vragen; 

- beschik je over probleemoplossend vermogen: realisme, reflecterend vermogen en 

inventiviteit; 

- speel je een positieve rol binnen de partij; 

- heb je gevoel voor publiciteit; 

- ben je thuis in de ‘social media’; 

- kan je zowel functioneren in de oppositie als in de coalitie; 

- kun je transparant zijn over je netwerk. 
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De fractie als geheel: 
- moet als team kunnen functioneren; 

- is divers qua samenstelling: man, vrouw, leeftijd, culturele achtergrond, woonplaats; 

- kent balans tussen ervaren en nieuwe mensen; 

- heeft kennis  van alle beleidsterreinen; 

- kiest uit haar midden de fractievoorzitter.  
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