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PROFIEL   WETHOUDER 

 

 

 

Handelen vanuit idealen 

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. 

Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie. Daarbij staat het recht op een fatsoenlijk 

bestaan centraal.  Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk 

maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Sociaaldemocratische 

waarden binden en inspireren mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en 

levensovertuigingen. De Partij ven de Arbeid  wil al deze mensen mobiliseren en een plek 

bieden van waaruit zij zich voor hun idealen in kunnen zetten. Voorop staat de overtuiging 

dat politiek het verschil kan maken. 

 

De idealen van de PvdA 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 via de politiek te 

bereiken heeft de PvdA behoefte aan goed gekwalificeerde mensen. 

 

Wie zoekt de PvdA? 

De PvdA zoekt mensen die volop in het leven staan , actief aan de maatschappij deelnemen 

en zich strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor de samenleving én het 

sociaaldemocratisch gedachtegoed. 

Het bereiken van die idealen begint voor een PvdA wethouder met: 

- een gezonde en ambitieuze motivatie en enige gedrevenheid; 

- een resultaatgerichte benadering, maar wel vanuit een realistische kijk op de maatschappij; 

- een eigen visie op de toekomst. 

Samengevat een PvdA-wethouder moet visie hebben en weten wat hij/zij wil.  

 

Visie, kennis en ervaring 

Behalve de overtuiging en drive om zaken in beweging te zetten heeft een PvdA-wethouder 

ook kennis en ervaring nodig om in de complexe politieke omgeving resultaten te boeken. 

Onder kennis verstaan we in het bijzonder het beschikken van kennis over 

besluitvormingsprocessen en de rol en de opstelling van de wethouder in de totstandkoming 

van besluiten.  De PvdA zoekt mensen die het maximale uit zichzelf willen en kunnen halen 

voor een samenleving waarin aandacht en zorg bestaat voor de mensen die het minder 

hebben. Deze houding vertaalt zich in de resultaten bij onderhandelingen, debatten en 

presentaties. De burger herkent daardoor de PvdA als partij die opkomt en durft te strijden 

voor het bereiken van haar idealen. 

 

De PvdA-wethouder heeft een visie op de toekomst gevoed door verbeelding, maar 

onderkent daarbij ook de smalle marges van de democratie, m.a.w. gaat niet luchtfietsen en 

in zijn eentje zijn gang. De kandidaat-wethouder dient te beschikken over kennis en 

deskundigheid op één of meerdere beleidsterreinen als bv. sociale zekerheid, wonen,  

financieel-economisch, juridisch of andere. Krijgt hij/zij in zijn/haar portefeuille andere 

beleidsthema’s, dan wordt ervan uitgegaan dat hij zich snel, in goed overleg met de 

ambtenaren, de materie eigen kan maken en daarover het woord kan voeren. In het 

algemeen dient de wethouder te beschikken over een academisch werk- en denkniveau. 
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Communicatief vaardig 

De PvdA zoekt mensen die communicatief vaardig zijn op alle disciplines van het 

volksvertegenwoordigers- of bestuurderschap. Hij/zij dient het sociaaldemocratisch 

gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht te kunnen 

brengen. Hij/zij maakt daarbij gebruik van alle gangbare sociale media. De PvdA-wethouder 

doet dit niet alleen in het gemeentehuis, maar heeft ook de kwaliteiten om met overtuiging, 

deskundigheid en humor de media, de bevolking op straat en de mensen op de werkvloer, 

toelichting en uitleg te geven over zijn/haar beleid.  

 

Alleskunner 

Als wethouder krijg hij/zij te maken met het politiek-bestuurlijk krachtenveld. De spelers 

variëren van de ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van de gemeenteraad tot 

maatschappelijke organisaties en van het bedrijfsleven tot provinciale en landelijke 

overheid. Als wethouder geeft hij/zij sturing aan de ambtelijke organisatie, legt zijn/haar 

verantwoording af in de raad, onderhandelt hij/zij in de coalitie, ligt hij/zij onder een 

vergrootglas in de media, neem hij/zij beslissingen op strategisch niveau, toont hij/zij 

zijn/haar betrokkenheid in de maatschappij en gaat hij/zij in gesprek met de mensen in de 

wijken. Het wethouderschap vraagt nogal wat van hem/haar. Vooraf opgedane bestuurlijke 

ervaring is een must om in deze functie op de been te blijven. 

 

De wethouder moet in staat zijn om analyses te maken van signalen die hij/zij oppikt en dit 

te vertalen naar politiek handelen. Dit geldt ook voor zaken die buiten zijn/haar 

portefeuillegebied liggen. Hij/zij moet strategisch inzicht hebben. Hij/zij moet in kunnen 

schatten wat de gevolgen van zijn/haar handelen zijn en signaleert tijdig de risico’s van 

zaken die op zijn/haar gebied spelen. Hij/zij is ook bereid kritisch naar zichzelf te kijken en 

heeft incasseringsvermogen. Dat betekent dat hij/zij goed kan communiceren, goed kan 

luisteren, empatisch is, betrouwbaar en integer. 

 

Het is soms belangrijk dat hij/zij leiderschap toont. Dat hij/zij de kwaliteiten heeft om de 

begrotingsonderhandelingen in het college tot een goed einde te brengen. 

Dat hij/zij zich niet te veel bemoeit met details maar op hoofdlijnen kan handelen en soms 

bereid is om stevig in te grijpen. Samengevat: hij/zij moet in staat zijn om op basis van 

zijn/haar sociaaldemocratische visie en met  het PvdA-verkiezingsprogramma en het 

collegeprogramma als leidraad, te inspireren, te motiveren en realistische resultaten te 

behalen. 

 

De PvdA-wethouder van de gemeente Apeldoorn is woonachtig in de gemeente Apeldoorn 

en heeft kennis van en voelt zich betrokken bij de Apeldoornse gemeenschap. 

 

Apeldoorn, 

April 2013 


