
Profiel PvdA-raadslid 

 

Je bent sociaaldemocraat en partijlid 

- Je verbindt je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma; 

- Je onderhoudt als raadslid actief contact met de afdeling en neemt deel aan 

campagneactiviteiten; 

- Je beoordeelt en verwezenlijkt vraagstukken die in de gemeente spelen aan de hand van 

sociaaldemocratische waarden; 

- Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich 

door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA) 

Je begrijpt dat er veel van je verwacht wordt om je taken uit te kunnen voeren. Zowel 

overdag als s ’avonds besteed je veel tijd aan het raadslidmaatschap. Hier staat tegenover 

dat je een ruime financiële vergoeding ontvangt. 

 

Je bent volksvertegenwoordiger 

- Je hebt ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren; 

- Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van 

maatschappelijke ontwikkelingen; 

- Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen 

serieus; 

- Je hebt politiek inzicht, of denkt dit je eigen te kunnen maken, zowel bij het politieke spel in 

de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent, 

mogelijk na enige tijd, in staat (politieke) coalities te smeden; 

- Je kunt politieke zaken in gewone taal overbrengen en kunt goed spreken en schrijven. Je 

kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven, of bent 

bereid dit te leren; 

- Je bent in staat om je snel in te werken in nieuwe onderwerpen, hoofd- en bijzaken te 

scheiden en samen te werken in een fractie. 

- Je bent bereid tijd vrij te maken voor het volgen van cursussen en het bijwonen van 

bijeenkomsten die aangeboden worden door de partij ( bijvoorbeeld de Schaper leergang) en 

door de gemeentelijke organisatie. 

 

Je bent daarnaast in het bezit van de volgende competenties 

- Doorzettingsvermogen 

- Besluitvaardig 

- Integer 

- Samenwerkingsgericht 

 

Profiel PvdA-fractievoorzitter 

Je bent als fractievoorzitter de eerste woordvoerder namens de PvdA. Je bent de leider van het 

team, bent op belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen 

dat de fractie als team opereert. Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere 

partijen in de raad bewaken en de relatie met de eigen PvdA-wethouders onderhouden. Als 

fractievoorzitter ben je dé vertegenwoordiger van de PvdA op lokaal niveau. Je bent als PvdA-



fractievoorzitter actief in de vereniging, regelmatig aanwezig bij ledenbijeenkomsten, zichtbaar in 

jouw gemeente, vindbaar en aanspreekbaar.  

Je voldoet aan de bovenstaande profielschets voor raadslid, maar daarnaast is het extra van belang 

dat je als fractievoorzitter: 

 

- Strateeg, teamplayer en leider tegelijk kan zijn, zowel naar binnen als naar buiten; 

- In staat bent om mensen te binden. Je bent sociaal vaardig; 

- Beschikt over leidinggevende kwaliteiten.  

 

Als fractievoorzitter zorg je er voor dat ieder fractielid op zijn of haar eigen kwaliteiten wordt ingezet, 

dat afspraken worden nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als haar 

volksvertegenwoordigende taak toekomt. Je hebt geen ambitie om deze termijn wethouder te 

worden en weerhoudt de fractie ervan op de stoel van de wethouder of de ambtenaren te gaan 

zitten. Je kunt ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de gemeente 

een gezicht. 

 
Profiel PvdA-wethouder 

Als PvdA-wethouder hoort je je conform de partijpolitiek te kunnen en willen profileren. Als PvdA-

wethouder moet je je door ambtelijke diensten durven heen te werken, over schotten heen te kijken, 

er doorheen breken en tegen adviezen in kunnen gaan. Als PvdA-wethouder bewaak je je eigen 

onafhankelijkheid als politicus en als wethouder ten opzichte van de ambtelijke organisatie. Het 

sociaal activisme roept het beeld op van een wethouder die met grote groepen bewoners in gesprek 

is, buiten op straat. Maar ook een wethouder die zich niet laat belemmeren. Een wethouder die 

denkt in oplossingen in plaats van structuren.  

 

Je bent als wethouder onderdeel van het college, maar wel in de eerste plaats PvdA er en pas daarna 

bestuurder.  

 

Als PvdA-wethouder werk je vanuit een visie die gestoeld is op de sociaaldemocratische waarden 

zoals gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan, solidariteit en rechtvaardigheid. 

Juist nu er zich grote vragen aandienen op het gebied van werk en inkomen, wonen, integratie, 

onderwijs, zorg en veiligheid. Onze PvdA-wethouder werkt aan een samenleving waarin plaats is voor 

iedereen, waarin sociaal zwakkeren niet worden los gelaten en collectiviteit zwaarder weegt dan 

individuele belangen. Zo benadert onze wethouder alle maatschappelijke opgaven die vragen om 

een visie, waar een nieuwe balans nodig is tussen private en publieke bemoeienis en zeggenschap. 

 

Invulling vanuit Hollands Kroon:  

De PvdA-wethouder woont bij voorkeur in de gemeente Hollands Kroon. Als PvdA Hollands Kroon 

staan we voor gelijke kansen, solidariteit, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, spreiding 

van kennis, macht en inkomen, het verbinden in de samenleving, waarbij iedereen meetelt. Wij 

verwachten dan ook dat deze onderwerpen als uitgangspunt en een bron van inspiratie dienen bij 

het handelen van onze PvdA-wethouder. Wij vertrouwen op de kracht van burgers maar ook op de 

vangnetfunctie van de overheid. Wij laten mensen niet in de kou staan. Als PvdA-wethouder 



signaleer en agendeer je problemen, om vervolgens tot oplossingen te komen. Niet vanachter het 

bureau, maar in contact met burger en samenleving.  

 

De functie van wethouder  

Het tegenwoordige wethouderschap is een ambt, waarvoor professionele vaardigheden nodig zijn. 

Om zich te kunnen bewegen in de gemeentelijke politiek worden, naast het voldoen aan 

management- en vakinhoudelijke voorwaarden, ook onderhandelingsvaardigheden en politiek inzicht 

van de wethouder gevraagd. Oorzaak hiervoor is de diversiteit van het takenpakket van de 

wethouder. Belangrijk is dan ook dat de wethouder zich wil blijven ontwikkelen. De kerntaken van de 

wethouder komen terug in de vier schillende speelvelden: het politieke, het bestuurlijke, het 

ambtelijke en het publieke speelveld. Omschrijving takenpakket: 

 

- Collegiaal besturen  

- Informatie verstrekken  

- Verantwoording afleggen  

- Samenwerken met ambtelijk apparaat  

- Samenwerken met de gemeenteraad 

- Beleid ontwikkelen en uitvoeren  

- Bestuurlijke samenwerking in de regio  

 

Als wethouder moet je voortdurend en gelijktijdig kunnen schakelen tussen deze vier speelvelden. 

Als wethouder bevind je je dagelijks in een bestuurlijk en politiek krachtenveld, dat de verschillende 

competenties vereist waarover je dient te beschikken. 

 

Wethouder is een vak! 

Heb je de ambitie om wethouder te worden? Als wethouder heb je specifieke kwaliteiten en 

vaardigheden nodig, verkregen uit ervaringen en/of opleiding. Wethouder zijn is een vak, waarbij 

veel samengewerkt moet worden. Het is geen baan van 09.00 tot 17.00 uur per dag. Het trekt een 

wissel op het privéleven van je naasten. Je moet dus op de steun van je naasten kunnen rekenen. De 

selectie van kandidaten wordt steeds beter en objectiever. Vaardigheid, betrokkenheid en 

daadkracht worden tegenwoordig steeds belangrijker. Daarnaast wordt bij de onderhandelingen en 

de verdeling van portefeuilles binnen het college steeds meer gelet of de betrokken wethouder wel 

de juiste man/vrouw is.  

 

Competenties 

De hieronder beschreven competenties geven een ideaalbeeld weer, het spreekwoordelijke “schaap 

met de vijf poten” dus. In de praktijk is het echter zo dat deze wethouder bepaald niet bestaat. Het 

competentieprofiel is dan ook meer een streven of ideaalbeeld. 

 

- Sensitief 

- Communicatief vaardig 

- Samenwerkingsgericht 

- Resultaatgerichtheid  

- Betrokken 

- Onderhandelingsvaardig 



 

 


