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Algemeen profiel wethouder 
De wethouder krijgt te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De spelers variëren van de 
ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van gemeenteraad tot maatschappelijke organisatie en 
van bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid.  
Als wethouder leg je verantwoording af in de raad, onderhandel je in de coalitie, lig je onder een 
vergrootglas bij de media, neem je beslissingen op strategisch niveau, toon je je betrokkenheid bij de 
maatschappij en ga je in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken die hen 
aangaan. Het wethouderschap vraagt daarom nogal wat van iemand. Om het wethouderschap goed 
uit te kunnen oefenen zul je gedreven moeten zijn de sociaaldemocratische waarden uit te dragen.  

Het is dus belangrijk dat de kandidaat-wethouder volop in het leven staat, actief deel neemt aan de 
maatschappij en zich strijdbaar en met overtuiging in wil zetten voor de samenleving en het 
sociaaldemocratische gedachtegoed. 
De kandidaat-wethouder moet bereid zijn de scholing van het CLB te volgen. 

Daarom vragen we de volgende vaardigheden: 

 Gezien de complexiteit van de bestuurlijke zaken in een grote-stad is een HBO/academisch 
denk- en werkniveau een voorwaarde. 

 In staat om vraagstukken die in de gemeente spelen snel te analyseren en te beoordelen en zo 
nodig te verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;  

 Heeft strategisch inzicht: in kunnen schatten wat de gevolgen van jouw handelen zijn en tijdig 
kunnen signaleren welke risico’s kunnen gaan optreden van zaken die op jouw gebied spelen. 

 Is onderhandelingsvaardig en dit vertaalt zich in de resultaten bij onderhandelingen, debatten 
en presentaties. 

 Is communicatief vaardig en kan zaken eenvoudig, helder, overtuigend, aansprekend en in 
begrijpelijke taal over het voetlicht brengen. 

 Is bekend met (social) media en realiseert zich de consequenties van de uitlatingen in de 
verschillende media 

 Is herkenbaar als PvdA-wethouder en het dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door 
onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA). Handelend vanuit de 
idealen. 

 Is zich bewust van het feit dat hij/zij bestuurder van een grote stad is met complexe 
grootsteedse problemen en gedraagt zich niet als politiek leider.  

Een wethouder dient binnen een jaar na zijn of haar aanstelling in Almere te wonen. 


