
Voorstel kandidatenlijst Adviescommissie kandidaatstelling Provinciale Staten PvdA 

 

Geachte heer Kordes, beste Erwin 

Door de gewestelijke vergadering van de PvdA Gewest Utrecht is op voordracht van het 

afdelingsbestuur een adviescommissie ingesteld ten behoeve van de kandidaatstellingsprocedure 

voor de PvdA fractie voor de Provinciale Staten. De commissie bestaat uit Pauline Meurs(voorzitter), 

Bouchra Dibi (secretaris), Rinda den Besten, Bas Levering, Marijke Linthorst, Jeroen Muller en Eeke 

van der Veen.   

Bij de commissie hebben zich, via de secretaris van het gewestbestuur, 35 kandidaten gemeld die 

geïnteresseerd waren om op de lijst van de PvdA aan de verkiezingen deel te nemen.   De commissie 

heeft de kwaliteiten van de kandidaten getoetst aan de hand van de CV’s en heeft  -gegeven de 

kwaliteit van de kandidaten – besloten met alle kandidaten een gesprek te voeren.  Bij de eerste 

ronde gesprekken hebben 8 kandidaten zich terug getrokken.  3 kandidaten wilden graag op de lijst 

als lijstduwer, de overige 5 kandidaten hadden verschillende motieven om toch af te zien van een 

gesprek en dus van een plek op de lijst. 

De commissie heeft op zaterdag  1 en zaterdag 8 november 28 gesprekken gevoerd. De kandidaten 

hebben met twee leden van de commissie gesproken. De gesprekken duurden ongeveer 10 minuten. 

Bij de uitnodiging voor het gesprek is aan de kandidaten gevraagd om zich kort te presenteren opdat 

er genoeg tijd zou zijn voor gerichte vragen van de kant van de commissie. 

De commissie heeft  bij de eerste gespreksronde gewerkt met een lijst met criteria: 

- Deskundigheid en ervaring op de werkterreinen van de Provincie 

- Sociaal democratisch profiel 

- Relevante ervaring en het beschikken  over netwerken binnen en buiten de PvdA  

- Motivatie voor PS 

- Beschikbare tijd 

- Persoonlijke presentatie/vaardigheden . 

Elk tweetal heeft op basis van het gesprek een oordeel gegeven over de geschiktheid van de 

kandidaat, de noodzaak van een tweede gesprek en de onderwerpen die dan aan de orde moeten 

komen. 

Na de eerste gesprekken heeft de commissie de kandidaten onderling besproken en is een tweede 

selectie gemaakt. De commissie heeft 5 kandidaten niet geschikt bevonden als kandidaat voor PS. 

Doorslaggevende criteria waren: deskundigheid op de werkterreinen van PS, relevante ervaring en 

netwerken. Deze kandidaten zijn telefonisch op de hoogte gesteld van het oordeel van de commissie. 

Tevens heeft de commissie bepaald met welke kandidaten een tweede gesprek gewenst was. In 

totaal heeft de commissie met 14 kandidaten een tweede gesprek gevoerd. 

 

 



Voor deze tweede gespreksronde is aan de kandidaten gevraagd om zich op twee zaken voor te 

bereiden: 

1) Kies een thema uit het verkiezingsprogramma en geef aan hoe je dit thema gaat aanpakken, 

welke resultaten je wilt behalen en hoe 

2) Geef je visie over de positionering van de PvdA in de campagne, bij de onderhandelingen en 

later tijdens de nieuwe periode. 

Bij deze tweede serie gesprekken is  apart aandacht besteed aan het gesprek met een mogelijke 

lijsttrekker. 

De gesprekken hebben de basis gevormd voor de samenstelling van de lijst.  Ook heeft nog een 

derde gesprek plaatsgevonden met de beoogd lijstrekker, en hij heeft ook kennis kunnen nemen van 

het voorstel van de commissie. 

Bij de uiteindelijke samenstelling hebben wij gelet op de leeftijd, de verdeling over de provincie, 

kennis en ervaring, man/vrouw. Enkele kandidaten hebben zich teruggetrokken omdat zij 

teleurgesteld waren over hun plek op de lijst 

De commissie heeft met plezier aan haar taak gewerkt en hoopt met het uiteindelijke voorstel voor 

de lijst een evenwichtige keuze te hebben gemaakt. 

Pauline Meurs, voorzitter kandidaatsstellingscommissie. 

 

 

 


