Profiel i.v.m. de Statenverkiezingen in 2019

Gedeputeerde
Handelen vanuit de idealen
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn 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 waardigheid voor wie niet kan.
Sociaaldemocratische idealen binden en inspireren mensen met de meest uiteenlopende
achtergronden en levensovertuigingen. De Partij van de Arbeid wil al deze mensen
mobiliseren en een plek bieden van waaruit zij zich voor hun idealen in kunnen zetten.
Voorop staat de overtuiging dat politiek het verschil kan maken.
De idealen van de PvdA zijn onder andere gericht op werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is
de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. Om deze doelen via de politiek te
bereiken heeft de PvdA behoefte aan goed gekwalificeerde mensen.
Wie zoekt de PvdA
De PvdA zoekt mensen die volop in het leven staan en zich met passie en overtuiging willen
inzetten voor de samenleving en het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het bereiken van
de idealen begint voor een PvdA-Gedeputeerde met een gezonde en ambitieuze motivatie,
met een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst.
Behalve de overtuiging en drive om zaken in beweging te zetten heeft een PvdAGedeputeerde ook kennis en ervaring nodig om in de complexe politieke omgeving
resultaten te boeken. Hij of zij heeft te allen tijde zicht op de context waarbinnen besluiten
vallen en kan binnen het inhoudelijke onderwerp begrijpelijk en helder communiceren met
politici, provinciale diensten en belanghebbenden.

Hoewel er altijd ruimte moet zijn voor vernieuwing en talent weegt ervaring (bewezen
kwaliteit) zwaar. Ervaring met het bedrijven van politiek kan zowel binnen als buiten de
structuren van de PvdA opgedaan zijn. Zonder de nodige ervaring met het bedrijven van
politiek, wordt het moeilijk je staande te houden.
De PvdA zoekt mensen die het maximale eruit willen en kunnen halen voor de sociale
samenleving waar aandacht bestaat 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 partij die opkomt en zelfs durft te strijden voor het bereiken van haar
idealen. Als PvdA-Gedeputeerde ben je dienstbaar naar de samenleving en naar de partij.
De PvdA zoekt mensen die het sociaal democratisch gedachtegoed overtuigend,
aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht kunnen brengen. Hij of zij doet dit niet
alleen in de het provinciehuis, maar heeft ook de kwaliteiten om met veel overtuiging,
deskundigheid en humor de media te woord te staan, om in op verschillende gelegenheden
andere bestuurders te spreken en op straat in gesprek te gaan met de kiezer.
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Functieschets
De Gedeputeerde is lid van de Partij van de Arbeid en neemt beslissingen/actie vanuit
Sociaal-democratisch oogpunt. Bij de uitvoering van zijn taak legt de Gedeputeerde
verantwoording af aan de Staten.
Functietypering
Een PvdA-Gedeputeerde wordt door de Staten gekozen, na voordracht door de PvdAStatenfractie. De Gedeputeerde maakt onderdeel uit van Gedeputeerde Staten en is
zodoende lid van het dagelijks bestuur van de provincie. De Staten stellen de hoofdlijnen van
het beleid vast en controleren dat beleid. Gedeputeerde Staten initiëren nieuw beleid,
werken vastgesteld beleid verder uit en dragen zorg voor de uitvoering.
De Gedeputeerde kan door de Staten ter verantwoording worden geroepen over de zijn/haar
genomen beslissingen, zowel binnen als buiten het bereik van de portefeuilles die onder
zijn/haar beheer staan.
Een gevarieerde functie, bestuurlijk georiënteerd
De Gedeputeerde krijgt te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld in de provincie.
Van Ministeries tot colleges van gemeentes en waterschappen. De spelers variëren van de
ambtelijke organisaties tot wethouders en heemraden, van gemeenteraden tot
maatschappelijke organisaties en van bedrijfsleven tot gemeentelijke en landelijke overheid.
De Gedeputeerde geeft sturing aan de ambtelijke organisatie, legt verantwoording af in de
Staten, onderhandelt in de coalitie, ligt onder een vergrootglas bij de media, neemt
beslissingen op strategisch niveau, toont betrokkenheid bij de maatschappij en gaat in
gesprek met belanghebbenden en (groepen) burgers over provinciale zaken en beleid
binnen zijn portefeuille.
De functie van Gedeputeerde vraagt daarom nogal wat en is lang niet iedereen gegeven.
Om de functie tot een goed einde te brengen zal de kandidaat bestuurlijke ervaring mee
moeten brengen. Alleen de kennis van de wijze van functioneren is onvoldoende.
Betrokken en benaderbaar
De Gedeputeerde moet actief contact onderhouden met alle overheids- en semioverheidsinstellingen en open staan voor signalen. Ook wordt van de Gedeputeerde
verwacht dat hij of zij actief contact legt met maatschappelijke organisaties, deskundigen en
belanghebbenden op hun portefeuillegebied en empathie vertonen. Een bruggenbouwer als
dat nodig is, maar de Gedeputeerde verliest de eigen inzet niet uit het oog en is een goed
onderhandelaar. Het werk houdt in dat de Gedeputeerde zich inzet voor een consistente en
duurzame relatie met andere overheden en maatschappelijke organisaties.
Media en communicatie
De Gedeputeerde heeft veelvuldig contact met de media en heeft een goed mediastrategisch
inzicht: hij of zij schat in welke zaken voor de media interessant zijn of kunnen worden en
neemt zelf initiatief om zich te profileren. Standpunten moeten overtuigend en aansprekend
over het voetlicht worden gebracht. Hij of zij communiceert met relevante politieke actoren op
zowel gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. De Gedeputeerde creëert draagvlak voor
het beleid onder bevolking, uitvoerders en politici. Hij of zij brengt hun verhaal over het
voetlicht in zaaltjes en in de media en is in staat om losse zaken terug te koppelen naar de
eigen visie.
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De Gedeputeerde legt helder en open verantwoording af aan de Staten, de partij en de
burgers .
Criteria
Algemene vereisten
Het is vanzelfsprekend dat je:
• lid bent van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR)
• de interne bereidverklaring en de gedragscode van de PvdA onderschrijft
• bereid bent om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen
• voldoende tijd investeert in de functie van Gedeputeerde
• geen andere gekozen of benoemde politiek-bestuurlijke functies vervult
De PvdA gedeputeerde:
• draagt de idealen en ideeën van de PvdA, het beginselprogramma en de discussies
die binnen de PvdA worden gevoerd uit
• onderschrijft het provinciale PvdA-verkiezingsprogramma en neemt beslissingen/actie
vanuit sociaal-democratisch oogpunt
• heeft interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het
inhoudelijke beleid van de PvdA, legt publiekelijk en actief verantwoording af over
zijn/haar functioneren richting de achterban (kiezers en intern, aan partijorganen)
• kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift en nieuwe input
geven aan de PvdA en projecten starten
• legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar functioneren richting de
kiezers en de leden
• vertaalt landelijk uitgezet overheidsbeleid naar consequenties op provinciaal niveau
en kan dat communiceren
Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is een teamspeler, kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen
en daarnaast het dragen van verantwoordelijkheid naar de fractie, heeft ervaring in
verantwoording afleggen
is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de partij, en kan zijn/haar
functioneren en dat van de partij verwoorden
put uit bewezen ervaring op het gebied van bestuurlijke vaardigheden: organiseren,
coördineren, delegeren, stellen van prioriteiten, etc
kent en gebruikt nieuwe instrumenten voor een dualistisch provinciebestuur
heeft gevoel voor politieke verhoudingen en functioneert zelfstandig ten opzichte van
de Staten
is geïnteresseerd in en op de hoogte van alle voor zijn of haar functie relevante
aspecten/gebeurtenissen in het Gewest
kan binnen een bestuurlijk team langdurig, intensief en op gelijkwaardig niveau
samenwerken, benut zijn/haar tijd optimaal, is flexibel en kan onder druk werken
kan goed organiseren en is bestuurlijk georiënteerd
heeft een politieke antenne en ervaring met het bedrijven van politiek en voor
politieke verhoudingen
beschikt over academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring.
Heeft een analytisch denkvermogen en basiskennis over staatsrecht en begroting
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•
•
•
•
•
•
•
•

heeft ervaring en expertisezicht binnen één of meerdere inhoudelijke onderwerpen of
heeft kennis van kennis van zaken en het vermogen om specifieke deskundigheid op
beleidsterreinen te ontwikkelen
heeft goede contactuele vaardigheden, staat open voor ideeën en initiatieven van
anderen en kan omgaan met kritiek
kan zich er bij neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die niet
overeenkomen met zijn/haar eigen standpunt
kan zich inleven in de verhalen en standpunten van anderen, kan mensen motiveren
kan zich in conflictsituaties tussen partijen objectief en onafhankelijk opstellen
is maatschappelijk betrokken en kan binnen en buiten de Staten een mening vormen
over provinciale aangelegenheden en kan belanghebbenden actief bij het politieke
proces betrekken
is in staat contacten (netwerken van burgers, maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven) op te zetten, schept hierin plezier. Betrekt belanghebbenden actief bij
beleidsvorming en heeft een netwerk in de maatschappelijke samenleving
heeft ervaring in de omgang met de media

Vaardigheden
•

•
•
•
•
•

is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, heeft een
open houding en staat open voor nieuwe ideeën van anderen en kan
motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren
is kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze
is sociaalvaardig, stelt zich luistervaardig en tactvol op, kan incasseren en relativeren
heeft een bindend vermogen en heeft coachende en sturende kwaliteiten
is initiatiefrijk, is extravert, is leergierig, heeft een creatieve geest en kan helder en
overtuigend communiceren
beschikt over doorzettingsvermogen, heeft daadkracht en een doelgerichte instelling
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