Profiel CLB-bestuursleden
Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Het CLB is een
zelfstandige vereniging met een eigen programma en begroting.
De vereniging stelt zich ten doel de toepassing van de sociaaldemocratische beginselen in
gemeenten, deelgemeenten, stadsdelen, provincies, waterschappen en andere regionale
publiekrechtelijke lichamen te bevorderen.
Het CLB heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat
uit 18 leden. Elk gewest en de afdelingen Amsterdam en Rotterdam kunnen een lid voor het
CLB-bestuur voordragen. Daarnaast zijn er drie adviserende leden.
De leden van het CLB zijn huidige vertegenwoordigers van de PvdA in gemeente, provincie
en waterschap. Het lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden aan en vloeit voort uit de
functie die zij vervullen. Het CLB kent ook buitengewone leden. Dit zijn oud-bestuurders en –
volksvertegenwoordigers of zij die hiervoor op de kandidatenlijst staan. Alleen de CLB-leden
kunnen voorgedragen worden voor het CLB-bestuur.

Handelen vanuit idealen
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dit zijn de idealen van
de sociaaldemocratie. Voor CLB en PvdA staan daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan
centraal. Een bestaan dat volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met
ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren mensen met de meest uiteenlopende
achtergronden en levensovertuigingen. De idealen zijn onder andere gericht op werk,
meedoen en eerlijk delen. Dit is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. Om
deze doelen te bereiken zijn onze CLB-bestuurders en –volksvertegenwoordigers op lokaal,
regionaal en provinciaal niveau actief.

Wie zoekt het CLB
Het CLB zoekt bestuursleden die volop in het lokale, regionale en / of provinciale politieke
leven staan. Die zich met ideeën, passie en overtuiging inzetten voor de samenleving en het
sociaaldemocratische gedachtegoed. Het CLB-bestuurslid heeft een gezonde ambitie, met
een realistische kijk op de politiek bestuurlijke werkelijkheid en een visie op de toekomst.
Het CLB-bestuurslid heeft kennis van en ervaring met de lokale, regionale en provinciale
politiek. Heeft opvattingen over (lokale / regionale) politieke onderwerpen en wil hierover in
debat gaan. Kennis van het eigen gewest, weten wat er regionaal aan politieke onderwerpen
speelt en bereidheid om deze kennis te delen is eveneens belangrijk. Dit geldt ook voor het
provincieoverstijgend willen denken. Als CLB-bestuurslid breng je je eigen netwerken in.
Binnen het CLB-bestuur treed je niet op als belangenbehartiger voor de eigen doelgroep.
Het CLB zoekt mensen die het maximale eruit willen en kunnen halen voor de sociale
samenleving. Het CLB zoekt bestuursleden die communicatief vaardig zijn. Dit zijn mensen
die het sociaaldemocratisch gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal
over het voetlicht kunnen brengen met het accent op lokale en regionale politieke
gezichtspunten binnen de PvdA.

CLB-bestuurlid: een gevarieerde functie
Als CLB-bestuurslid vertegenwoordig je actief en zelfstandig het CLB in het gebied van
waaruit je bent voorgedragen voor het Algemeen Bestuur. Dit is een gewest of de afdeling
Amsterdam of Rotterdam.
Dit doe je door het onderhouden van contacten met CLB-leden en het organiseren van
bijeenkomsten voor CLB-leden in het betreffende gebied. Deze bijeenkomsten organiseer je
in samenwerking met het CLB-bureau. Verder woon je de vergaderingen van het Algemeen
Bestuur van het CLB bij. Je staat open voor signalen. Interesse tonen in de leden en hen
betrekken bij de vereniging CLB is belangrijk.
Je kunt bruggen bouwen. Je werkt aan een consistente en duurzame relatie met en tussen de
CLB-leden en hun partijpolitieke omgeving. Je bent in staat om analyses te maken van de
signalen die je oppikt en kunt dit vertalen naar relevantie voor de lokale, regionale politieke
agenda.

Groepsprofiel
Binnen het CLB zijn de verschillende bestuurslagen, gemeenten, waterschap en provincie,
vertegenwoordigd. Voor het CLB-bestuur is het gewenst dat er een Algemeen Bestuur is
waarin alle bestuurlagen worden vertegenwoordigd. Daarnaast is een spreiding van grote en
kleine gemeenten gewenst, evenals verschillende vakdisciplines (sociaal, ruimtelijk en
financieel) zijn vertegenwoordigd.
Het CLB-bestuur is ambitieus en wil een factor van belang zijn op het gebied van lokale en
regionale politieke onderwerpen.

