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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 
 

Competentieprofiel 

lijsttrekker 

 
 
 
De lijsttrekker van de CDA-verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 

2014 wordt gewogen tegen de volgende competentieprofiel, met onderstaande kenmerken. 

 

 

De lijsttrekker: 

 

A. CDA-specifiek kenmerk. 

 

1. Onderschrijft de CDA-waarden, beschikt over een CDA-houding, over een ruime 

dosis inhoudelijk kennis en CDA-competenties en kan deze onderling met elkaar 

verbinden. 

 

2. Kan de onderschreven CDA-waarden van gespreide verantwoordelijkheid, 

gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap vertalen in hedendaagse en de kiezer 

aansprekende bewoordingen. 

 

3. Beschikt over de CDA-houding, die gericht is op in- en externe samenwerking, het 

overwegen van pro- en contra-argumenten om vervolgens de genomen besluiten 

(inter)actief uit te voeren.  

 

4. Kan de inhoudelijke items waarop het CDA zich wil onderscheiden, vertalen naar 

beoogde effecten, de daarbij horende doelstellingen en resultaten en kan deze 

onderbouwen met de CDA-waarden. 

 

5. Beschikt over de CDA-competenties om het (onderscheidend) CDA-beleid in 

hedendaagse en de kiezer aansprekende termen te kunnen verwoorden, zich daardoor 

met de kiezer interactief te kunnen verbinden, waardoor er wederkerig vertrouwen 

ontstaat tussen de kiezer en het CDA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Algemene kenmerken. 

 

1. Beschikt over een ruime dosis kennis en competenties, waarbij strategische 

vaardigheden en abstractievermogen belangrijker zijn dan kennis van details. 

 

2. Is verbonden met de maatschappij waarvoor hij staat en straalt dit ook uit. 

 

3. Beschikt over een bovenlokaal netwerk of in ieder geval de vaardigheid dit actief op te 

bouwen. 

 

4. Heeft een goed ontwikkeld politiek bewustzijn. Hij is in staat om de politieke effecten 

van zijn werkzaamheden in te schatten, hierop te anticiperen en deze zelfs 

instrumenteel te gebruiken. 

 

5. Is verbaal sterk ontwikkeld en in staat tot een scherp debat. 

 

6. Bezit een natuurlijk overwicht of een charisma, een positieve uitstraling en een grote 

mate van bevlogenheid om zodoende de kracht van het inhoudelijk betoog te 

onderstrepen. 

  

7. Beschikt over een “Horst aan de Maas-mentaliteit” waaronder wordt verstaan dat hij 

waardering heeft voor maatschappelijke initiatieven, kleinschaligheid, 

ondernemerschap en de beschikking heeft over een flinke dosis “boeren-verstand”. 

 

8. Is bovenal in staat om als inspirerend en coachend teamleider te fungeren voor allen 

die politiek actief zijn binnen het CDA Horst aan de Maas. 

 

 

Zowel bij een enkelvoudige als een meervoudige voordracht dient van de kandidaat 

lijsttrekker helder te zijn welke positie hij – met instemming van de algemene 

ledenvergadering – wenst in te nemen na de verkiezingen: 

 

1. Wethouder. 

2. Fractievoorzitter. 

 

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering vergadering van het CDA Horst aan de Maas op 

9 januari 2012. 

 


