
 

Waterschapsbestuurder 
 

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.  

 

Het waterschap 

 

Waterschappen zijn regionale overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in 

een bepaald gebied. De verantwoordelijkheden liggen op de volgende terreinen: waterveiligheid 

(beheer en onderhoud van waterkeringen zoals duinen en dijken), waterkwantiteit (vasthouden, 

bergen, aan-of afvoeren van water), waterkwaliteit (schoon oppervlaktewater), zuiveren van 

afvalwater en in een aantal gevallen zorgen voor vaar- en landwegen.  

 

Het Waterschap is een zogenaamde functionele democratie, dit heeft beperkingen tot gevolg met 

betrekking tot het te voeren beleid.  

 

De partij kent het principe van voldoende spreiding over man en vrouw.  
Spreiding van de kandidaten over het werkgebied en diversiteit  (man/vrouw, leeftijd, 

autochtoon/allochtoon, kennis, ervaring etc.) is strevenwaardig. 

 

Vereisten 

 

Voor het uitoefenen van deze taken en functies verwachten we idealiter dat de kandidaat beschikt 

over een bepaalde hoeveelheid basiskennis en een aantal specifieke vaardigheden. Een deel kan 

tijdens het bestuurslidmaatschap verder worden ontwikkeld, mits sprake is van bewezen aanleg. 

De verschillende leden van de fractie kunnen elkaar ook aanvullen.  

 

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 

▪ de verplichte bijdrage aan het CLB en het gewest voldoet 

▪ voldoende tijd investeert in het bestuurslidmaatschap  

▪ geen andere gekozen of benoemde politiek-bestuurlijke functies vervult (bijvoorbeeld: 

lidmaatschap gemeenteraad, etc.) 

▪ bereid bent om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen 



 

Een PvdA waterschapsbestuurder voldoet aan de volgende punten: 

• Onderschrijft het toepasselijke regionale verkiezingsprogramma. 

• Toetst steeds of beslissingen/acties ook aan de sociaaldemocratische beginselen voldoen. 

• Is bereid om op gezette tijdstippen verantwoording af te leggen in gewesten/afdelingen van 

de PvdA. 

• Vertaalt (inter)nationaal waterbeleid naar de consequenties voor het waterschapsbeleid en 

kan dat uitleggen. 

 

 

Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende competenties: 

• Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.  

• Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie. 

• Heeft gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van het Waterschapsbestuur 

en weet daar op tactische en respectvolle wijze mee om te gaan. 

• Is in staat om de wettelijke waterschapstaken vanuit een duurzame en sociale invalshoek te 

beoordelen en daar burgers actief bij te betrekken. 

• Kan integraal denken en weet het waterbeleid te verbinden met natuurbeleid, ruimtelijke 

ordening en het milieubeleid. 

• Is in staat om langs de wegen der geleidelijkheid een eigen positie voor de PvdA in het 

waterschapsbeleid te verwerven. 

• Is initiatiefrijk en creatief en weet anderen binnen en buiten de partij te mobiliseren. 

• Beschikt over een netwerk in het werkgebied of is bereid dat op te bouwen. 

• Heeft affiniteit met de waterschapstaken. 

• Kennis van en ervaring met het waterschapsbeleid is gewenst. 

• Is in staat coalities te sluiten. Politieke ervaring is wenselijk. 

 

Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende vaardigheden:  

• Is in staat om open te communiceren, luisteren en overleggen met andere bestuursleden 

• Stelt zich tactvol op, kan relativeren en incasseren. 

• Heeft een bindend vermogen. 

• Kan helder en overtuigend communiceren. 

• Kan abstract en beleidsmatig denken, maar beschikt ook over praktisch inzicht. 

 

De fractievoorzitter dient tevens te beschikken over coachende en sturende kwaliteiten. Nadruk ligt 

op de competenties samenwerken en verbinden, strategisch inzicht, leiding geven en tact en 

besluitvaardigheid.  

 

Ten minste één kandidaat dient bereid en in staat te zijn een (parttime) functie als Dagelijks 

Bestuurder in te vullen. Hiervoor is ervaring met en kennis van besturen een vereiste. 

 

In principe geldt voor alle functies een maximale zittingsduur van 2 perioden. Uitzonderingen zijn 

bijvoorbeeld mogelijk bij: 
▪ Tussentijds toetreden tot de fractie i.v.m. een vacature 
▪ Personen waarbij een duidelijke groei in het functioneren zichtbaar is die ook tot uitdrukking 

komt gedurende de zittingsperiode, bijvoorbeeld AB lid wordt fractievoorzitter. 

 
 

 


