
Taakbeschrijving Voorzitter van het PvdA-gewest Gelderland 

 

De voorzitter van het PvdA-Gewest Gelderland, hierna te noemen gewestelijk voorzitter, is belast 

met de algehele leiding van het gewestelijk bestuur, organiseert/regelt (mede) de 

bestuursactiviteiten en treedt naar buiten toe op als woordvoerder/vertegenwoordiger van het 

gewestelijk bestuur. De gewestelijk voorzitter is het gezicht van het gewest en draagt, samen met 

andere bestuursleden, zorg voor de communicatie en publicatie naar de pers, leden en afdelingen 

binnen het gewest. De gewestelijk voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de 

ledenvergaderingen van het gewest. 

 

Plaats in de organisatie 

Het gewest is de provinciale bestuurslaag en omvat alle afdelingen in deze provincie. Het gewest 

treedt op als organisator van  bijeenkomsten tussen afdelingen binnen het gewest. Het tracht daarbij 

een consensus te bereiken tussen afdelingen en stimuleert de onderlinge samenwerking  

De gewestelijk voorzitter is het boegbeeld van de PvdA  in Gelderland. 

Het gewestelijk bestuur kent 11 leden en heeft geen dagelijks bestuur, maar heeft wel een vaste kern 

en een flexibele schil. De vaste kern bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. Van deze functies is alleen die van voorzitter vacant. 

 

Taakinhoud 

Het gewestelijk bestuur heeft niet de taak om politiek-inhoudelijk richting te geven aan de partij in 

Gelderland, maar zorgt ervoor dat de richting wordt uitgezet en uitgedragen door de juiste mensen 

en instanties en dat het gebeurt in overeenstemming met landelijke en provinciale richtlijnen.  

Om inzicht te bieden in de activiteiten over een bepaalde periode, stelt de voorzitter samen met de 

secretaris een werkplan op. De werkzaamheden die binnen de taken van het bestuur vallen, maar 

waarvoor kennis over en/of tijd voor ontbreekt, worden gedelegeerd aan commissies/werkgroepen. 

Die bestaan uit algemeen bestuursleden en inhoudsdeskundige leden. 

 

De gewestelijk voorzitter treedt op als bemiddelaar  bij problemen in plaatselijke afdelingen. Hij/zij 

kan zich in deze rol laten vervangen door een ander bestuurslid. 

 

De gewestelijk voorzitter is, samen met de secretaris, verantwoordelijk voor het opstellen 

van de agenda en de voorbereiding van de vergaderingen.  

De gewestelijk voorzitter volgt, samen met daartoe aangewezen bestuursleden, het functioneren van 

de Statenleden en leden van de waterschapsfracties  van de Partij van de Arbeid. Jaarlijks houdt 

hij/zij functioneringsgesprekken met de Statenleden, samen met de fractievoorzitter. De voorzitter 

maakt afspraken met het Statenlid over verbetering en het verkrijgen van bepaalde competenties. 

De voorzitter geeft adviezen en reikt "tools" aan. 

De voorzitter woont ook de statenfractie-vergaderingen bij indien hier zaken worden besproken die 

relevant zijn voor het gewestelijk bestuur. 

 

De gewestelijk voorzitter is, samen met de secretaris, lid van de Adviesraad Verenigingszaken. Deze 

adviesraad houdt zich bezig met organisatorische 

kwesties en verenigingszaken en vervult een belangrijke rol bij de communicatie tussen de 

verschillende niveaus in de partij.  

 

Functie-eisen (kennis en vaardigheden) 

De gewestelijk voorzitter 

• beschikt over een maatschappelijk netwerk  

• heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke omgevingen; 



• kan besluitvormingprocessen hanteren; 

• heeft ervaring met het leiden van vergaderingen; 

• kan delegeren; 

• kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern); 

• heeft ervaring in de omgang met de media; 

• heeft een inspirerende, doortastende, wervende en samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 

• kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten; 

• heeft goede contactuele vaardigheden; 

• kan prioriteiten stellen; 

• Is gemotiveerd en in staat om vernieuwing binnen de partij aan te jagen en te faciliteren. 

 

Bijzonderheden 

De tijdsbesteding varieert per periode. De gewestelijk voorzitter besteedt gemiddeld 10 uur per 

week aan  zijn functie. In verkiezingstijd zal het aantal uren duidelijker hoger zijn. 

 

In verband met de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

 


