PVDA Amsterdam – voorbereidingen gemeenteraad 2018-2022
Interesse in het raadslidmaatschap?
De PvdA Amsterdam biedt leden die geïnteresseerd zijn in het raadslidmaatschap een
Amsterdamse variant op Jan Schaperleergang aan. Het volgen van het aanbod is niet verplicht
voor potentiele raadsleden, maar de kennis en vaardigheden die aan bod komen tijdens de
leergang, vormen een belangrijke basis voor het raadswerk en het beheersen ervan is daarom
belangrijk voor elke potentiele kandidaat.
Na een orientatiefase (waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd), volgen trainingen. De
selectieprocedure start in september en wordt uitgevoerd door een adviescommissie
kandidaatstelling. Nadat de leden de defintieve kandidatenlijst hebben vastgesteld, op 14
december.
Fases A en B wordt van harte aanbevolen, maar zijn niet verplicht.
A. april-juni 2017 – Oriëntatie en basiskennis raadslidmaatschap
In de oriëntatiefase maak je kennis met het werk als gemeenteraadslid. In de oriëntatiefase
staan de volgende activiteiten op de agenda:
- Voorlichting raadswerk
- Het voorbereiden van een commissie- of raadsvergadering en bijwonen van een
vergadering;
- Een gesprek met een (oud)raadslid;
- In gesprek met Amsterdammers;
- Bijwonen van activiteiten van de afdeling staan op het programma;
- Kennisnemen van Resolutie Van Waarde.
Je kunt je aanmelden voor de oriëntatiefase door voor 10 mei een mail te sturen naar Marian
Konijn (bestuurslid PvdA Amsterdam) ma.konijn@planet.nl
De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 11 mei en 8 juni 2017 en beslaan ten minste 4
dagdelen (16 uur).
B. juni-juli 2017 – Training politieke vaardigheden
In juni en juli 2017 bieden we trainingen in politieke vaardigheden aan. In drie dagdelen (12
uur) geven we een training debatteren, spreken in het openbaar, doelgroepanalyse en gebruik
(online) media. Vaardigheden die je nodig hebt om als gemeenteraadsraadslid aan de slag te
kunnen en die je kunt leren!
Je kunt je aanmelden voor de training politieke vaardigheden door voor 10 juni een mail te
sturen naar Marian Konijn (bestuurslid PvdA Amsterdam) ma.konijn@planet.nl
C. september – november 2017 – Selectieprocedure
De deadline voor het insturen van je brief en cv is 12 september 2017. Je mailt je sollicitatie naar
ma.konijn@planet.nl De adviescommissie Kandidaatstelling gemeenteraad 2018-2022 maakt
een selectie van de brieven, voert gesprekken met kandidaten en organiseert een
(groeps)assessment. Eind november zal de Commissie de concept-kandidatenlijst aan het PvdA
Amsterdam bestuur overleggen. Het bestuur legt de definitieve concept-kandidatenlijst voor aan

de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 december 2017. De ALV stelt de kandidatenlijst
vast.
D. 15 - 30 december 2017: klaarstomen voor campagne en raadswerk
Direct nadat de kandidatenlijst bekend is, organiseren we twee trainingsdagen waarop de top 30
met elkaar kennismaakt, zich de kernboodschap en strategie eigen maakt en waar een
trainingsprogramma op maat wordt aangeboden. Denk aan debattechnieken,
gesprekstechnieken, handwerk in de raad, coalities smeden, samenwerken.
Rol lijsttrekker
Wij stellen voor de gekozen lijsttrekker op de volgende manier te betrekken:
- Gesprek met de voorzitter van de kandidatencommissie (of met de gehele
kandidatencommissie) voor de start van de gesprekken.
- Observator en adviseur tijdens de groepsassessment.
- Aanwezig bij de presentatie van het advies van de kandidatencommissie aan het bestuur. De
lijsttrekker adviseert het bestuur daarna over de conceptlijst, waarna het bestuur deze
definitieve vaststelt.
Daarnaast wordt de lijsttrekker uitgenodigd een rol te spelen bij de oriëntatie en de
trainingsdagen.

