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Nadere info over de functie van voorzitter  van het gewestelijk bestuur van de PvdA Gelderland. 

 

Wat zoeken we? 

We zijn op zoek naar iemand met nieuw elan, die verbindt, mensen kan enthousiasmeren, het debat 

faciliteert en kan aanjagen en die het verenigingsgevoel belangrijk vindt. Iemand die er bijvoorbeeld 

voor kan zorgen dat het gewestelijk bestuur een hechte club is en blijft. Zeker ook al omdat er de 

komende periode nogal wat verloop is.  

 

Leeftijd, ervaring? 

Leeftijd is niet belangrijk. Wel zoeken we iemand met politieke/bestuurlijke ervaring. Als je nog nooit 

een vergadering hebt voorgezeten, dan wordt je niet gelukkig in deze vrijwilligersfunctie. Aan de 

andere kant: we zoeken ook geen mastodont of echte partijtijger. We vinden enthousiasme, het 

kunnen aanjagen van debat en vernieuwing en het kunnen inspireren, enthousiasmeren van anderen 

belangrijk - en dat is niet aan leeftijd gebonden. 

 

Wat bieden we je? 

Een leuke vrijwilligersbaan in een groot gewest (groot qua aantal inwoners en leden, oppervlakte en 

aantal afdelingen, een gewest waarin drie waterschappen actief zijn). Een leuke kans om allerlei 

ervaring op te doen. Een bestuur dat ervaring heeft en waarin verschillende kwaliteiten zijn verenigd. 

Inspiratie.  Werkplezier.  Veel contacten, een uitbreiding van je netwerk. Mogelijkheden om je te 

ontplooien/te ontwikkelen. En natuurlijk worden je daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. 

 

Hoeveel tijd gaat het kosten? 

In de profielschets gaan we in normale perioden uit van 10 uur per week. Als er verkiezingen zijn 

voor Provinciale Staten en de waterschappen dan is de tijdsbesteding veel meer.  

We verwachten dat je in principe ’s avonds en in de weekenden beschikbaar en bereikbaar bent voor 

gewestelijke zaken.  Verder moet je door de grootte van het gewest rekening houden met langere 

reisafstanden en reistijd. 

Of de functie van gewestelijk voorzitter te combineren is met een raads- of commissielidmaatschap, 

wethouderschap of andere bezigheden in de avonduren moet je in eerste instantie zelf afwegen. Bij 

het plannen van bestuursvergaderingen houden we zover mogelijk met andere verplichtingen. De 

data van bestuursvergaderingen en gewestelijke vergaderingen zijn ongeveer een jaar van te voren 

bekend, maar kunnen tussentijds wel wijzigen. De bijgevoegde jaaragenda 2017 geeft een beeld van 

een normaal jaar. In 2018 en 2019 zullen er vanwege de verkiezingen voor de Staten en de 

waterschappen meer (bestuurs- en gewestelijke) vergaderingen zijn. 

We verwachten dat je tenminste vier jaar voorzitter wilt zijn. Daarmee kunnen we voldoende 

continuïteit in  het bestuur bereiken.  

Bij het gesprek dat we met je gaan voeren over je geschiktheid is beschikbaarheid een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Is er een inwerkprogramma, krijg je ondersteuning? 

Afhankelijk in hoeverre je al bekend bent met het gewest, de Statenfractie en de waterschapsfracties 

wordt er in overleg een inwerkprogramma gemaakt. Ook de huidige voorzitter zal nog een tijd 

beschikbaar zijn als vraagbaak, klankbord etc. Het is voor de voorzitter belangrijk om bekend zijn in 
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het gewest en gekend te zijn. In die zin is het hebben of krijgen van een netwerk in het gewest en de 

PvdA belangrijk.  

 

Wat moet ik doen als ik belangstelling heb? 

Stuur dan uiterlijk 15 augustus via de mail een korte brief met je motivatie en een cv naar de 

secretaris van het gewest:  vwopke@gmail.com 

 

Krijg ik een gesprek? 

Met alle kandidaten gaat een afvaardiging van het bestuur een gesprek voeren. Die gesprekken 

zullen eind augustus, begin september plaatsvinden in Velp.  

 

Waarover gaat het gesprek? 

Het gesprek gaat over je bestuurlijke en politieke ervaring, ervaring in de PvdA, je motivatie, je 

ambities, het profiel, bereikbaarheid en beschikbaarheid etc. Mogelijk gaan we referenties inwinnen 

of anderszins navraag doen. 

De huidige voorzitter heeft een rol als adviseur  en informant bij de procedure. 

 

Hoe gaat het na het gesprek verder? 

We kijken eerst of je geschikt bent als voorzitter van de PvdA Gelderland. Mocht dat niet zo zijn, dan 

laten we het meteen of snel na de gesprekken weten. We gaan dan samen met jou kijken of je op 

een andere manier actief kunt worden in de PvdA. 

Mocht je geschikt zijn, dan ligt het er een beetje aan hoeveel geschikte kandidaten er zijn en hoeveel 

draagvlak er voor is. We gaan ons daarop in de bestuursvergadering van 17 september 2018 

beraden. Daar zal een voordracht uit voortvloeien.  We zeggen dan dat persoon A volgens ons het 

meest geschikt is, maar dat er bijvoorbeeld ook nog andere (tegen)kandidaten zijn.  

 

Laat je echter niet afschrikken door deze informatie en het profiel 

Je hoeft als voorzitter geen grote politiek inhoudelijke, strategische kennis te hebben of te barsten 

van creativiteit en nieuwe ideeën. We zien de partij als een vereniging, een club. Iedereen heeft 

daarin zijn kwaliteiten. Wat jij niet hebt, heeft een ander wel. We denken in mogelijkheden. Dus als 

je denkt dat je de rol van gewestelijk voorzitter op je kan nemen, tijd hebt, kunt  verbinden en 

enthousiasmeren, dan willen we graag met je in contact komen. We moedigen je bij deze dan ook 

aan om je te melden. 

Mocht je  nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze secretaris Wopke Veenstra, e-

mail: gewestgelderland@gmail.com, telefoonnummer: 06 51277910. 
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