
Profiel PvdA-wethouder Utrecht 
 
Voor de raadsperiode 2018-2022 zoekt de PvdA Utrecht sterke en talentvolle 
wethouderskandidaten die midden in de Utrechtse samenleving staan of betrokken zijn bij de 
stad. Wethouder zijn in Utrecht is een intensieve, uitdagende en fulltime functie, waarin je veel 
voor de stad en haar bewoners kunt betekenen. 
 
Wat wordt er van de kandidaten wethouder verwacht? 
De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als eerste overheidslaag kunnen onze politici 
het beste vorm en inhoud geven aan onze sociaaldemocratische idealen. Denk hierbij aan 
gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan en ondersteuning voor de 
zwakkeren. Samen met de idealen van solidariteit, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid zijn dit de idealen van de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid staat 
daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige 
participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en respect voor wie niet 
kan.  
 
Wij zoeken mensen die volop in het leven staan, actief aan de maatschappij deelnemen en 
zich strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor de samenleving en het 
sociaaldemocratisch gedachtegoed. Het bereiken van de idealen begint met een gezonde en 
ambitieuze motivatie, een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst. 
Hij of zij willen en kunnen het maximale eruit halen voor de samenleving, met aandacht en zorg 
voor de mensen die het minder hebben. Deze houding vertaalt zich in de resultaten bij 
onderhandelingen, debatten en presentaties. De burgers herkennen de PvdA als een partij die 
opkomt en durft te strijden voor het bereiken van haar idealen. Zij kunnen het sociaal 
democratische gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal over het 
voetlicht brengen. De PvdA-wethouder doet dit niet alleen vanuit het gemeentehuis maar zeker 
ook in contact met burgers. Hij/zij heeft de kwaliteiten om met veel overtuiging en 
deskundigheid de media te woord te staan, in voor iedereen begrijpelijke taal. Ook verwachten 
we een gezonde dosis relativering en humor. Hij/zij kan op de werkvloer werknemers te woord 
staan over de gevolgen van genomen besluiten en kan op straat in gesprek gaan met de kiezer. 
 
Integriteit  
Als wethouder handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Iedere PvdA-politicus tekent 
onze gedragscode. Je gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie 
uit het college, de raad/fractie/contacten met je netwerken om. En “een beetje integer kan 
niet” zei Ien Dales al. 
 
Wethouder: gevarieerde functie 
Als wethouder krijg je te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De spelers variëren 
van de ambtelijke organisatie tot individuele burgers; van gemeenteraad tot maatschappelijke 
organisatie van bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. Als wethouder geef je 
sturing aan de ambtelijke organisatie. Je legt verantwoording af in de raad, onderhandelt in de 
coalitie, ligt onder een vergrootglas bij de media en neemt beslissingen op strategisch niveau. 
Je toont betrokkenheid bij de maatschappij en gaat in gesprek met de mensen in de wijken 
over gemeentelijke zaken die hen aangaan. Je persoonlijkheid en je vaardigheden zijn 
belangrijk.  
 
Betrokken en benaderbaar 
Je moet actief contact onderhouden met alle lagen uit de samenleving en open staan voor 
signalen. Je moet actief contacten leggen met organisaties, specialisten en belanghebbenden 
op hun portefeuillegebied, empathie vertonen en burgers betrekken bij de besluitvorming. 
Verbinden en doorpakken zijn je kernkwaliteiten. Je kunt bruggen bouwen als dat nodig is, 
maar verliest je eigen inzet niet uit het oog en kunt dus ook goed onderhandelen. Je werkt aan 
een consistente en duurzame relatie met de inwoners van de gemeente. In samenspraak met 
hen werk je aan de toekomst van de gemeente. Bovenal ben je formeel en informeel betrokken 
en benaderbaar bent voor de inwoners van de gemeente.  
 



 
Analytisch, strategisch en visie 
Je moet in staat zijn om analyses te maken vanuit signalen die je oppikt en deze kunnen 
vertalen naar politiek handelen. Dat geldt ook voor zaken die buiten jouw portefeuillegebied 
liggen. Je hebt strategisch inzicht nodig: je kunt inschatten wat de gevolgen van jouw handelen 
zijn en signaleert tijdig de risico’s van zaken die op jouw gebied spelen. Je bent ook bereid 
kritisch naar jezelf te kijken en hebt incasseringsvermogen. Dat betekent dat je goed kunt 
communiceren, leiderschap toont, en soms bereid bent om stevig in te grijpen.  
Je hebt een heldere visie, gebaseerd op het PvdA-verkiezingsprogramma en weet dit vertaald 
te krijgen in een collegeprogramma. Je stelt jezelf aan het begin van je periode daarop 
gebaseerde doelen die je aan het eind van je periode gerealiseerd wilt hebben. Deze visie moet 
je, gedurende jouw hele periode zichtbaar blijven maken, los van de actuele zaken die 
ongetwijfeld op je afkomen. Je moet in staat zijn om op basis van jouw visie te inspireren en 
motiveren en je zegt nooit ‘daar ga ik niet over’.  
 
Je kunt goed met (social) media overweg en hebt mediastrategisch inzicht: je kunt inschatten 
welke zaken voor de media interessant zijn of kunnen worden en neemt zelf initiatief om je te 
profileren als PvdA’er. Je kunt je eigen gewenste imago neerzetten in de media.  
Je inspireert en motiveert op jouw terrein om zo draagvlak voor je beleid te creëren onder de 
bevolking, uitvoerders en politici. Je moet bereid en in staat zijn om helder en open 
verantwoording af te leggen aan raad, partij en burgers.  
 
Inhoudelijke kennis op specifiek beleidsterrein 
Bij voorkeur zoeken we mensen met inhoudelijke kennis op één of meerdere beleidsterreinen. 
Indien je deze kennis niet heb moet je in staat zijn je snel in te werken in jouw beleidsterrein. 
Over het algemeen dien je over een hbo/academisch werk- en denkniveau te beschikken en 
over leidinggevende ervaring. 
 
De afdeling 
Als wethouder ben je betrokken bij de vereniging en je bewust van je gezichtsbepalende rol 
voor de vereniging op lokaal niveau. In het politieke debat in de afdeling heb je een 
voortrekkersrol. Als wethouder ben je zichtbaar en herkenbaar bij publieksgerichte activiteiten 
zoals canvassen en campagne voeren. Daarnaast sta je in direct contact met de leden van de 
afdeling.  
Je bent je bewust van de tijdelijkheid van de functie. Er moet altijd ruimte zijn voor vernieuwing, 
maar talent en ervaring wegen (net als bewezen kwaliteit) mee. Zonder de nodige ervaring in 
het bedrijven van politiek wordt het moeilijk je staande te houden.  
 
Als PvdA-wethouder onderteken je de erecode en interne bereidverklaring. Je volgt de scholing 
vanuit de PvdA voor wethouders, neemt deel aan de CLB-bijeenkomsten op jouw terrein en 
neemt deel aan intervisie voor wethouders. Kennis delen binnen partijverband is voor jou 
vanzelfsprekend. 


