
 
 

 Sollicitatieformulier kandidatenlijst ChristenUnie - Drenthe 

Verkiezing Provinciale Staten 2019 

0 Motivatiebrief 

 

 

I Personalia 

1. Naam  
2. Voorletters en roepnaam  

3. Adres  

4. Postcode en woonplaats  
5. Telefoonnummer  

(vast en mobiel) 
 

6. E-mailadres  

7. Burgerlijke staat  

8. Nationaliteit  

9. Geboortedatum en –plaats  

 

II Christenzijn 

10. Kerkelijke achtergrond  

11.  Hoe geeft u geloof een stem 
(bv Actief in kerkelijke 
gemeente en/of daarbuiten? 
Zo ja, waarmee?) 

 

 

III ChristenUnie 

12. Bent u lid van de CU? Zo ja, sinds 
wanneer? 

 

13. Bent u (politiek) actief (geweest) binnen 
de CU? Zo ja, in welke functie? 

 

14. Onderschrijft u de CU gedragscode? Zie 
https://www.christenunie.nl/reglementen    

 

15.  Welke aspecten van het gedachtegoed 
van de CU spreken u vooral aan? 

 

 

IV (werk) ervaring en opleiding  

16. Huidige functie (baan)?  

17. Welke opleiding(en) heeft u 
gevolgd? 

 

18. Welke werkervaring brengt u 
mee? 

 

19. Heeft u kennis over de 
beleidsterreinen van de 
provincie? Zo ja, welke?  

 

https://www.christenunie.nl/reglementen


 
 

 

V Beweegredenen/achtergrond 

20. Wat is uw drijfveer om u 
kandidaat te stellen voor de 
provinciale staten? 

 

21. Wat maakt dat u denkt dat u 
daarvoor geschikt bent? 
(confrontatie met  
meegestuurde profielschets) 

 

22. Welke plek op de 
kandidatenlijst ambieert u? 
Nr. 1: Lijsttrekker 
Nr. 2-8: actief beschikbaar 
voor de fractie,  bereid om 
zitting te nemen in commissies 
Nr. 9 en verder, passief 

 

23. Hoeveel tijd heeft u per week 
beschikbaar het werk in de 
fractie? 

 

24. Naar welke portefeuille 
(beleidsterrein) gaat uw 
voorkeur of belangstelling uit? 

 

25. Wat is de bijdrage die u denkt 
te kunnen leveren (inhoudelijk 
en als persoon) binnen de 
fractie? 

 

26. Welke netwerk brengt u mee, 
dat in relatie tot de provincie 
tot nut kan zijn? 

 

 

VI Diversen 

27. Bent u bereid om in de eerste 
maanden van 2019 actief mee 
te doen aan de 
verkiezingscampagne? 
 

 

28. Bent u 1 of 2 periodes van 4 
jaar beschikbaar, bij leven en 
gezondheid? 
 

 

29. Bent u eventueel bereid een 
training of cursus te volgen? 
 

 

30. Kunt u iets vertellen over uw 
karakter-eigenschappen? 
 

 

31. Wilt u verder nog iets kwijt 
aan de selectiecommissie? 
 

 

 


