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Profielschets en vacaturetekst “Wethouder” namens de PvdA in het college van 

B&W van Almelo (periode 2014-2018) 
Bestuur PvdA Almelo / 17 april 2013 

 

 

Functietypering 

De wethouder is lid van de Partij van de Arbeid, onderschrijft de democratische besluitvorming en neemt 

beslissingen/actie vanuit sociaaldemocratisch oogpunt. Bij de uitvoering van zijn taak legt de wethouder ver-

antwoording af aan de gemeenteraad. 

De PvdA-wethouder is voorgedragen door de PvdA-gemeenteraadsfractie en gekozen door de gemeente-

raad. De wethouder maakt onderdeel uit van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en is lid 

van het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en 

controleert dat beleid. Burgemeester en wethouders werken het beleid verder uit en dragen zorg voor uit-

voering en handhaving. De wethouder is zelf geen onderdeel van de gemeenteraad, maar dient voorstellen in 

waar de gemeenteraad zich over buigt. De wethouder kan ter verantwoording worden geroepen over 

zijn/haar genomen beslissingen, zowel binnen als buiten het bereik van de portefeuilles die onder zijn/haar 

beheer staan.  

 

Functieprofiel 

Kandidaat wethouders voldoen aan het profiel dat is opgesteld voor raadsleden. Zie >>Profielschets en 

vacaturetekst “wethouder” namens de PvdA in het college van B&W van Almelo (2014-2018)<<. Dit profiel 

appelleert immers aan eigenschappen die voor het politieke werk noodzakelijk zijn. Daarnaast voldoen kan-

didaat wethouders aan succesvol wethouder-gedrag dat hierna wordt toegelicht. 

 

Toelichting op gedragsprofiel wethouders 

‘Persoonlijke politieke ambitie’ blijkt samen met ‘discipline’, voor de succesvolle wethouder heel belangrijk te 

zijn. Persoonlijke politieke ambitie om koers te houden en discipline om de gekte van alle dag te kunnen 

doorstaan. Koers houden is lastig omdat het partijprogramma, collegeprogramma enz. vaak op gespannen 

voet staan, maar ook omdat programma´s lang niet altijd voorzien in het aanreiken van kaders voor hande-

len. Eigen keuzes moeten regelmatig gemaakt worden. Discipline is belangrijk; wanneer een kandidaat blijk 

geeft eigen effectiviteit te kunnen weergeven door te verwijzen naar bepaalde routines, kan dat een goede 

indicator zijn. Het ‘openbaar willen maken en publieke besluitvorming’ is ook zo´n aandachtspunt. Een kandi-

daat die sterk behoefte heeft om samen met anderen een probleem goed in kaart brengen en op te lossen, 

heeft een groter kans op succes. Hij/zij organiseert dat voor- en tegenstanders evenwichtig vertegenwoor-

digd zijn. ‘Samenwerking en Leiderschap’ zijn tenslotte nog twee in het oog springende aspecten. Samenwer-

king moet juist ook met mensen die andere opvattingen hebben en vooral ook buiten de direct eigen kring. 

De wethouder neemt het initiatief daarin, wacht niet af. Bij leiderschap is belangrijk te weten dat de wethou-

der geen manager is. Met name naar het ambtelijk apparaat is dat belangrijk. De wethouder geeft wel leiding 

aan inhoudelijke processen maar moet de leiding over de ambtenaren bij het management laten. 

 

Gedragsprofiel wethouders 

In het gedragsprofiel wordt steeds gesproken over het niveau ´goed´ en ´zeer goed´. De doelstelling van de 

selectie van kandidaten is de besten te selecteren. Die scoren dus zoveel mogelijk ‘zeer goed’. Het profiel 

gaat dus niet over de benodigde functionele kennis o.a. over volkshuisvesting, sociale zekerheid, etc. Dit kan 

door de kandidaatstellingscommissie desgevraagd uiteraard wel getoetst worden. Een en ander zal samen-

hangen met de voorgestelde procedure. De relatie met het ambtelijk apparaat is wel in de tekst verwerkt, 

maar komt niet uitgebreid aan de orde. Voor het succes van wethouder is dit uiteraard wel belangrijk. 

 

Het profiel is opgebouwd in 3 clusters met gedrag:  

1. Opbouwen politieke agenda; 

2. Creëren draagvlak;  

3. Persoonlijke Effectiviteit. 
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Succesvol gedrag Goed Zeer goed 

  Opbouwen politieke agenda 

Maatschappelijk 

bewustzijn 

• Is op de hoogte van belangrijkste 

maatschappelijke ontwikkelingen en 

ontwikkelingen binnen de eigen ge-

meente en het aandachtsveld. 

• Staat open voor nieuwe informatie: 

weet op deze wijze wat leeft binnen 

diverse groeperingen binnen de ge-

meente. Is aanspreekbaar op straat en 

luistert goed tijdens inspraakbijeen-

komsten. 

 

� Houdt zichzelf continu op de hoogte van 

maatschappelijke en gemeentelijke poli-

tieke ontwikkelingen (lezen, informatie 

uit eigen netwerk, zoekt actief personen 

op, etc.) over een groot scala van on-

derwerpen en beschikt daarmee over 

een brede algemene ontwikkeling en 

over inzicht in de “sentimenten” binnen 

de gemeente. 

� Doorziet de dynamiek van ontwikkelin-

gen en is handig om die in het voordeel 

van de eigen portefeuille te laten wer-

ken (voorbeeld asielzoekers, wanneer 

het in Den Haag een issue is meteen in 

Utrecht daarop inspelen). 

    

(Politieke) ambitie � Streeft naar verbetering/vernieuwing 

voor de PvdA en ten aanzien van eigen 

specifieke aandachtsveld. 

� voert veranderingen/verbeteringen 

door in eigen werkzaamheden en aan-

pak binnen ambtelijke processen. 

� Stelt uitdagende, concrete en haalbare 

doelen voor zichzelf als wethouder (“vul 

de gaten” (huisvesting), “help de minder 

bedeelden”). Weet focus aan te brengen 

door beperkt aantal doelen te kiezen. 

� Weet vanuit eigen politieke ambitie par-

tij- en collegeprogramma te verbinden, 

neemt zelf beperkt actie en weet ande-

ren daarvoor te winnen. 

     

Politieke sensitivi-

teit 

� Kent het krachtenveld en weet wie de 

sleutelfiguren zijn binnen de verschil-

lende politieke groeperingen en maat-

schappelijke organisaties.  

� Begrijpt verhoudingen en hiërarchieën 

binnen de raad, B&W, de eigen partij, 

de overheid en verschillende gemeen-

telijke gelederen. 

� Doorziet politieke verhoudingen en hi-

erarchie binnen eigen partij, de gemeen-

telijke overheid en verschillende maat-

schappelijke organisaties, actiegroepen 

en groeperingen en weet die te benut-

ten. 

� Begrijpt welke voorstellen en ideeën al 

dan niet haalbaar zijn, zowel op korte als 

middellange termijn, en heeft terugval-

opties, op basis van inzicht in de politie-

ke verhoudingen. 
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Succesvol gedrag Goed Zeer goed 

  Creëren draagvlak   

Relatienetwerken 

en coalities bouwen 

�  Legt gemakkelijk contact met een di-

versiteit aan mensen (verschillende la-

gen van de bevolking, binnen eigen 

partij, verschillende maatschappelij-

ke/politieke groeperingen). 

� Benadert mensen op prettige en cor-

recte wijze (brieven beantwoorden). 

� Heeft een persoonlijk, uitgebreid net-

werk en maakt dit beschikbaar voor 

anderen binnen eigen partij, het poli-

tieke veld en diverse maatschappelijke 

organisaties, actiegroepen en groepe-

ringen. 

� Toetst (politieke) ideeën binnen (ei-

gen) netwerk (PvdA, gemeente, regio 

en soms landelijk) ook buiten de poli-

tiek, op haalbaarheid en bewerkstelligt 

draagvlak. 

    

Overtuigingskracht � Spreekt helder en duidelijk, geeft in 

korte bewoordingen de kern weer. 

� Onderbouwt betoog met goede argu-

menten en aansprekende voorbeel-

den. 

� Stemt benadering af op “de toehoor-

der”: past presentatie of documenten 

hierop aan.  

� Neemt ongebruikelijke of dramatische 

actie om het gewenste effect te berei-

ken en zo anderen te overtuigen en 

weet de publiciteit daarbij effectief te 

benutten.  

� Schakelt (invloedrijke) derden in om 

anderen mee te krijgen met eigen (po-

litieke) ideeën (voorbeeld: coalitielei-

der). 

� Benut politieke actualiteit om eigen 

standpunt sterker naar voren te kun-

nen brengen (voorbeeld: burka). 

    

Samenwerking � Maakt afspraken en houdt zich daar-

aan.  

� Houdt anderen op de hoogte van ont-

wikkelingen en deelt informatie. 

� Steunt anderen (ook wethouders van 

andere partijen) wanneer er een moei-

lijk moment is, binnen en buiten het 

college. 

� Verzamelt mensen op zich heen met 

afwijkende standpunten en stijl. Vraagt 

om advies, ideeën en meningen en 

waardeert ook ongevraagde inbreng 

(afwijkende visies, alternatieve moge-

lijkheden) en verwerkt deze in eigen 

plannen.  

� Spreekt ook in bijzijn van anderen 

(welgemeende) positieve waardering 

over anderen uit en toont interesse in 

het persoonlijk leven van mensen 

(voorbeeld: kaartje met verjaardag 

voor ambtenaren). 

    

Leiderschap � Geeft visie en duidelijk de lijn aan, de-

finieert doelen, tijdslijnen en afspra-

ken.  

� Toetst voortgang van werkzaamheden, 

spreekt mensen aan op hun bijdrage 

en activiteiten. 

� Geeft eigen mening, ook wanneer die 

afwijkt van wat gangbaar is en verkent 

steeds de grenzen van wat haalbaar is.  

� Draagt heldere en inspirerende visie 

uit, creëert op die manier enthousias-

me en focus (voorbeeld: termijnoffen-

sief). 

� Zorgt dat eigen team (college, fractie, 

werkgroep, ambtenaren) optimaal kan 

functioneren (structuur, betrekken van 

de juist mensen en middelen. 

 

 

 

 



    afdeling Almelo   

 

 

 

Profielschets en vacaturetekst “wethouder” namens de PvdA in het college van B&W van Almelo (2014-2018) 

 

 

4 

Succesvol gedrag Goed Zeer goed 

  Persoonlijke effectiviteit   

Authenticiteit � Is consistent (‘walk the talk”) in woord 

en daad. 

� Kan fouten openlijk toegeven. 

� Handelt conform eigen waarden, nor-

men en inzichten, ook indien dit niet 

gemakkelijk is (onder druk). 

� Dwingt openbaarmaking en publieke 

besluitvorming af, ook wanneer dit op 

korte termijn bedreigend is. 

    

Analytisch en con-

ceptueel denken 

� Analyseert gegevens vanuit verschil-

lende bronnen, ordent beschikbare in-

formatie systematisch. 

� Doorziet kern in veelheid van (ook cij-

fermatige) informatie (dossiers, publi-

caties), simplificeert de werkelijkheid 

aan de hand van modellen en eigen in-

zichten. Kan op deze wijze gemeente-

lijke vraagstukken helder en in een-

voudige bewoordingen uitleggen. 

� Onderscheidt hoofd- en bijzaken en 

komt tot zo tot oplossing of aanpak. 

 

� Denkt buiten de bestaande kaders, 

presenteert situatie/probleem op an-

dere wijze. (voorbeeld: kaders aanrei-

ken aan de raad over visie hoogbouw).  

� Vertaalt verkregen informatie in een 

concrete visie op maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen en de effec-

ten daarvan voor diverse groeperingen 

binnen de gemeente (voorbeeld asiel-

zoekers). 

� Komt snel tot essentie van een pro-

bleem en vertaalt het opgebouwde 

beeld in doelen, acties en/of prioritei-

ten op langere termijn. 

Flexibiliteit en partij 

commitment 

� Stelt eigen prioriteiten en aanpak in 

afstemming met algemeen (partij) be-

lang.  

� Stemt aanpak/benaderingswijze af op 

de specifieke situatie. 

� Kan met werkdruk omgaan door werk-

processen strak te organiseren en 

durft aan eigen normen vast te houden 

(beheersing zonder controledwang, 

voorbeeld: e-mails worden op de vast-

gestelde manier en tijdstip afgehan-

deld).  

� Verandert eigen aanpak/strategie in-

dien de situatie dit vereist, houdt 

daarbij lange termijn doel voor ogen. 

    

 

 

Door dit gedragsprofiel aan het functieprofiel toe te voegen verwachten we van potentiële wethouders over 

een adequate mix te bezitten van het politiek-inhoudelijke profiel als het gedragsprofiel. 

 

 

Informatie en kandidaatstelling 

Nadere informatie kan worden ingewonnen via secretariaatpvda@gmail.com. We zullen dan z.s.m. contact 

met je opnemen. Je sollicitatie (kandidaatstelling) moet uiterlijk op 3 september 12.00 uur bij ons binnen zijn. 

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij uitsluitend per mail. Deze stuur je naar: secretariaatpvda@gmail.com.  

Indien je je zowel kandideert voor een fractiezetel als voor “wethouder”, dien je dit uitdrukkelijk te vermel-

den in je kandidaatstelling. 


