
                                                                                                         

 
Algemeen 
Conform artikel 4 van het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen legt het bestuur van de 
afdeling, nadien zij besloten heeft om deel te nemen aan de verkiezingen, uiterlijk 13 maanden 
voorafgaand aan de verkiezingen (i.c. Gemeenteraadsverkiezingen 2022, 16 maart 2022) aan de 
ledenvergadering voor de profielschets van de fractie. 
 
 

                                                                            Profiel fractie 
 
Een ChristenUnie fractie bestaat uit gekozen raadsleden en ondersteunende leden. Deze 
steunleden kunnen de ChristenUnie volwaardig vertegenwoordigen in een raadscommissie. 
 
Bij het samenstellen van de kandidatenlijst zal de selectiecommissie gevraagd worden om 
rekening te houden met de verschillende profielen van mensen. Het is idealiter dat de fractie een 
goede mix is van persoonlijke kwaliteiten, professionele expertise, ervaring, diversiteit in 
geslacht, afkomst, leeftijd, kerkelijke en geografische spreiding.  
 
Kernprofiel is: Een fractie die bestaat uit mensen die elkaar aanvullen.  
 

Algemene kenmerken 
• De fractie geeft als team vorm en inhoud aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie 

in de raad. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid en eigen kwaliteiten. 
Deze samenwerking vraagt dat leden bereid zijn zich naar elkaar te verantwoorden. 

• De fractie als geheel is een beelddrager en houdt grondslag en kernwaarden van de 
ChristenUnie steeds voor ogen. 

• De fractie werkt goed samen met het bestuur van de afdeling in het realiseren van de 
doelen. Hiervoor legt de fractie verantwoording af aan bestuur en achterban over de 
resultaten en de uitvoering van het verkiezingsprogramma. 

• De fractie stelt jaarlijks een werkplan op met daarin de speerpunten en doelen die 
gebaseerd zijn op het verkiezingsprogramma en de actualiteit. 

 

Profielschets fractie - Gemeenteraad 2022-2026 
• Is in staat om het gedachtegoed van de ChristenUnie, zoals o.a. verwoord in de 

beginselverklaring en het manifest ‘Aandacht voor wat echt telt’ van G.J. Segers, in 
Veenendaal uit te dragen en kan hiervoor de juiste prioriteiten stellen. 

• Is proactief door zelf initiatieven te nemen om onderwerpen op de raadsagenda te 
krijgen. 

• Bestaat uit mensen die elkaar aanvullen in inhoudelijke kennis en persoonlijke kwaliteiten. 
• Staat open voor brede afstemming en samenwerking in de gemeenteraad en de 

samenleving. 
• Betrekt mensen van buiten de kring van fractie en bestuur bij haar politieke werk 
• Onderhoudt goede contacten met wijkraden, organisaties, kerken, ed. 
• Betrekt leden actief bij haar standpuntbepaling en communiceert actief over gemaakte 

keuzes en behaalde resultaten. 
• Fungeert als team waarbij, indien aanwezig, de steunfractie een actieve rol vervult. Het 

partij en fractiebelang wordt gesteld boven het individuele belang. 
 

  



                                                                                                         

Profiel Lijsttrekker - fractievoorzitter  
 
Na  de  verkiezingen  kiest  de  nieuwe  fractie  haar  voorzitter.  Vaak  is  dit  de  lijsttrekker  of,  als  
dit  de  wethouderskandidaat is, de nr 2. Zowel de lijsttrekker als   de   fractievoorzitter   hebben   
extra   taken   en   verantwoordelijkheden.  
 
De lijsttrekker: 

• Voert de belangrijkste debatten in campagnetijd; 

• Is het gezicht van de ChristenUnie in campagnetijd; 

• Is het aanspreekpunt voor de media; 

• Zit   aan   tafel   bij   de   onderhandelingen   na   de   verkiezingen.  
 
Deze functie vraagt om extra kwaliteiten en motivatie op het gebied van communicatie, 
presentatie en debat. Het lijsttrekkerschap kost extra tijd in de campagne en de tijd van 
onderhandelen, ook als je niet aan tafel zit als ChristenUnie.  
 
De fractievoorzitter: 

• Is (meestal) lid van het presidium van de raad; 

• Geeft leiding aan het politiek proces in en rond de fractie; 

• Zorgt dat alle fractieleden ‘op de goede plek zitten’ (kunnen doen waar ze goed in zijn); 

• Kan coachen en delegeren; 

• Is  eerste  aanspreekpunt  van  de  wethouder  of  burgemeester; 

• Is eerste aanspreekpunt voor de media; 

• Vormt een ‘tandem’ met de afdelingsvoorzitters. 
 
Deze functie vraagt om extra kwaliteiten op het gebied van leiding geven, politiek sensitiviteit en 
samenwerken. En om extra beschikbare tijd en flexibiliteit.  
 
Leiding geven:  
Op   een   resultaatgerichte   manier   richting   geven   aan  medewerkers;  doelen  formuleren  en  
middelen  faciliteren;   voortgang   bewaken   en   medewerkers   aansturen. 

• Schat de kwaliteiten van anderen goed in en benut deze. 

• Spreekt anderen op resultaten en functioneren aan. 

• Zorgt  voor  passende  ondersteuning  en  begeleiding  om doelen te bereiken. 

• Stimuleert   anderen   om   te   komen   met   eigen   initiatieven die bijdragen aan de 
gewenste resultaten. 


