
 

 

PROFIELSCHETS  WETHOUDERSKANDIDAAT PROGRESSIEF WESTERVELD 

 

De kandidaat van Progressief Westerveld voor het wethouderschap 

Algemeen. 

Is lid of is bereid lid te worden van PW, D66 of Groen Links; 

Is beschikbaar voor het wethouderschap van de Gemeente Westerveld, wanneer de verkiezingsuitslag van 
21 maart 2018 en de daarop volgende college-onderhandelingen daartoe een basis bieden; 

Gedraagt zich volgens de gangbare regels, normen en waarden. Behandelt mensen eerlijk, zorgvuldig en 
met respect. Deelt informatie alleen met bevoegde personen. Voorkomt dat onbevoegden kennis nemen 
van vertrouwelijke informatie. Blijft ook onder verleiding of druk integer handelen. Voorkomt 
belangenverstrengeling;                                                                                                              

Professioneel en politiek profiel 

Verbindt zich met de lokale samenleving; heeft plezier in het politieke proces en in de communicatie met 
mensen;  is open voor het betrekken van burgers bij de processen, en is in staat die betrokkenheid vorm te 
geven; 

Is een praktisch bestuurder met een duidelijke politieke en maatschappelijke visie en ambitie; heeft en 
ontwikkelt een breed netwerk binnen en buiten de Gemeente, met name op het regionaal, provinciaal en 
landelijk niveau. 

Heeft duidelijke kennis van, aantoonbare affiniteit met en – bij voorkeur – ervaring in het lokaal bestuur; 
snapt zowel de gemeentestructuur, regels en procedures, als de informele krachtenvelden, belangen en 
verhoudingen; heeft een duidelijke politieke sensitiviteit; weet ‘hoe de hazen lopen”;  

Heeft duidelijke kennis van, aantoonbare affiniteit met en – bij voorkeur – ervaring op (een van) de 
terreinen die in de gemeentepolitiek spelen; 

Is bereid en in staat het politieke debat in de Gemeenteraad aan te gaan en bij te dragen aan de 
intensivering en verlevendiging van dat debat;  

Heeft een aantoonbare affiniteit met het politieke gedachtengoed van D66 of Groen Links, maar is zich 
tegelijkertijd volledig bewust van het bredere samenwerkingskarakter van Progressief Westerveld, en kan 
daarmee omgaan; 

Stelt zich achter het programma van Progressief Westerveld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-
2022, en werkt vanuit de inhoudelijke en politieke ambities van de partij; 

Is zich bewust van en kan omgaan met de verschillende loyaliteiten, die de functie van wethouder 
kenmerken, richting bevolking en bevolkingsgroepen, richting het College van Burgemeester en 
Wethouders, en richting fractie, bestuur en leden van Progressief Westerveld; 



Wil – zo veel als mogelijk naast het wethouderschap – actief betrokken zijn bij (activiteiten van) Progressief 
Westerveld; onderhoudt een open werkrelatie met de fractie en het bestuur van PW en houdt rekening met de 

ideeën en visies die daar leven; is in contact met de achterban van de partij en benut daar aanwezige kennis 
en vaardigheden; 

Competenties 

Beschikt over een groot analytisch vermogen. Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, 
vraagstukken, en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Verdiept zich in 
details waar dat nodig is om het overzicht te krijgen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar 
handelen en besluitvorming; 

Weegt informatie vanuit verschillende hoeken zorgvuldig af tegen de relevante criteria en komt op basis 
hiervan tot een afgewogen oordeel. Kan informatie interpreteren en politiek vertalen. Is zich bewust van de 
politiek-bestuurlijke gevoeligheid van onderwerpen. Reageert alert op informatie en signalen vanuit 
samenleving en partij; 

Kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en 
standpunten van anderen; enthousiasmeert; 

Is sterk communicatief, formuleert helder en kernachtig in woord en geschrift; spreekt makkelijk in het 
openbaar;  

Is alert op en staat open voor de behoeften en gevoelens van anderen; luistert en laat anderen in hun 
waarde; heeft begrip voor afwijkende visies, ideeën, omgangsvormen en gewoonten, binnen de raad en in 
de gemeente; is een ‘verbinder’;  

Behartigt (de gemeente-)belangen in onderhandelingssituaties en bereikt overeenstemming met behoud 
van wederzijds respect; kent de grenzen van de onderhandelingsruimte en weet daaraan vast te houden, 
maar is ook in staat zich onderhandelingsruimte te verwerven en verantwoorde risico’s te nemen;  

Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve 
wijze te realiseren; vertaalt meer abstracte doelen en externe context naar concrete taken, doelen en 
benodigde voorwaarden; toont ambitie en gedrevenheid; 

Overlegt, stemt af en werkt samen met betrokkenen; en creëert synergie en samenwerking binnen de 
gemeente; 

Is in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek; s aanspreekbaar op het eigen functioneren. Is bereid om continu bij 
te leren. 

 

 


