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Inleiding 
 
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit 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. 
 
De Bergse samenleving herkent de Partij van de Arbeid als partij die opkomt en durft te strijden 
voor haar idealen. 
 
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 Partij van de Arbeid zijn onder andere gericht op werk, meedoen en 
eerlijkheid. Dit  is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Bergen op Zoom. Om deze doelen 
via de politiek te bereiden zet de Partij van de Arbeid goed gekwalificeerde mensen in.  
 
Onze  (duo-)raadsleden en wethouder(s)  gedragen zich en handelen als vertegenwoordiger van 
alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.  Deze vertegenwoordigende rol heeft 
betrekking op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economische zaken, onderwijs, 
financiën, milieu, sociale zaken en zorg (Jeugd, Wmo en Participatie), cultuur, juridische en 
bestuurlijke zaken. 
Onze (duo-) raadsleden en wethouder(s) kennen onze stad door en door. Zij zijn lokaal 
verankerd en weten waar kracht en onmacht in onze samenleving zit. Dit betekent dat hij/zij 
(lees verder als: zij):  
 

o …Helder is over wat zij wil, maakt haar op waarden gebaseerde doelen zichtbaar; 
o …Handelt op basis van de principes van solidariteit; 
o …Zich niet op voorhand neerlegt bij ‘Haagse blauwdrukken’ maar altijd blijft nadenken 

over de vraag wat dit beleid betekent voor de inwoners van Bergen op Zoom, neemt hier 
zo nodig zelfstandig positie in;   

o …Helder markeert wat in de gemeente het gegarandeerde minimum aan voorzieningen, 
inkomen en aan huisvesting is waar zij voor staat. Een minimum dat niet bij elk zuchtje 
tegenwind ter discussie wordt gesteld;   

o …Zich inzet voor goed werk door in woord en daad helder te onderscheiden welke 
 eisen we stellen aan welk type werk: iedereen werkt voor loon, vrijwilligerswerk is echt 
vrijwillig en doe je voor de samenleving (tegenprestatie) en de zorg is een vak;   

o …Aan de kant van de mensen in plaats van het budget begint;   
o …In mensen blijft investeren zolang er perspectief is, ook voor mensen die weinig kansen 

hebben; 
o …Kiest voor sociaal aanbesteden. Goed werk en kwaliteit van arbeidsomstandigheden 
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zijn hierbij net zo belangrijk als de laagste prijs;   
o …Als werkgever het goede voorbeeld geeft door niet alleen te letten op kosten en 
 baten maar ook op de ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers (voorbeeldgedrag) 
  

o …Aan de kant van de mensen staat. Omhelst het idee van zelforganisatie en zegt nooit 
dat hij/zij ergens niet over gaat, of het nu gaat om slecht werkgeverschap, slechte 
huisvesting of overlast;   

o …Actievelingen de ruimte geeft –recht op zelfdoen- maar legitimeert in woord en daad 
ook dat de minder actieve burgers worden betrokken en bereikt;   

o …Nooit zegt: zoek het zelf maar uit maar brengt mensen in positie, geeft mensen de kans 
het maximale uit zichzelf te halen - alleen op je handen zitten, ook al zijn je burgers nog 
zo actief, is nooit genoeg;   

o …Zichzelf voortdurend de vraag stelt: Hoe denken burgers, gebruikers of kiezers mee; 
o …Is blij met –lastige- achterbannen, en waar ze van nature niet zichtbaar zijn zoekt zij 

deze op;   
o …Inzet voor het stoppen met voor burgers ongrijpbare stichtingen en NV’s en gaat terug 

naar vormen als de vereniging en corporatie;   
o …Normatieve keuzes maakt met betrekking tot eigen initiatieven van inwoners zodat je 

weet welke initiatieven je wel en welke je niet wilt faciliteren, welke groepen met deze 
initiatieven teveel of juist te weinig worden bediend;   

o …Kennis en normatieve opvattingen ontwikkelt over het ‘nieuwe middenveld’ op basis 
van wat in eigen lokale omstandigheden de beste organisatie van solidariteit is;   

o …Een eigen positie kiest en publiekelijk verantwoordelijkheid neemt voor die inzet;   
o …In gebieden waar organisatiegraad hoog is de rol van verbinder vervult, werkt dan  op 

basis van onderlinge afspraken in plaats van regels, maar neemt in gebieden waar 
organisatiegraad laag is het voortouw, ontwikkelt initiatieven en stelt regels.  

o …Partijlid is 
- Committeren aan landelijke- lokale verkiezingsprogramma’s en standpunten 
- Actief contact houden met afdeling 
- Deelname aan campagneactiviteien; 
- Kent de weg binnen de partij, heeft een netwerk (dan wel de bereidheid dit op te 

bouwen) waarin meerdere bestuurslagen vertegenwoordigd zijn. 
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Profiel Raadslid  
 

Is sociaaldemocraat en volksvertegenwoordiger 
o Is in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 
 verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;   

o Is herkenbaar als PvdA-raadslid in het dagelijkse politieke handelen en kenmerkt zich 
door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA). Het 
raadslid is  volksvertegenwoordiger; 

o Is nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en is goed op de hoogte  van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Heeft een breed netwerk  binnen de gemeente;   

o Is benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, luistert en neemt 
mensen serieus; 

o Toont verwantschap met de bergse samenleving; 
o Handelt volgens de visie: Bergen op Zoom is een inclusieve stad; 
o Koestert, respecteert en waardeert de lokale democratie en media. 

Zicht- en herkenbaarheid 
o Draagt concrete ideeën ter verbetering aan, en realiseert deze; 
o Heeft politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen 

van initiatieven buiten het gemeentehuis; 
o Is in staat (politieke) coalities te smeden; 
o Is 24 uur per dag raadslid; 

Vaardigheden 
o Vertaalt politieke kwesties in gewone taal en beschikt over goede  mondelinge- en 

schriftelijke vaardigheden. Is in staat te debatteren, op een bewonersavond te spreken 
en een persbericht te schrijven;   

o Werkt zich snel in op nieuwe dossiers, scheidt hoofd- en bijzaken; 
o Werkt samen in de fractie, handelt als partijlid; 
o Committeert zich aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;   
o Onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;  
o Kent de weg binnen de partij en heeft een netwerk waar meerdere bestuurslagen in 

vertegenwoordigd zijn;  
o Staat voor haar mening, vecht meningsverschillen uit, met tegenstanders maar  ook 

binnen de eigen partij (Overtuigingskracht);   
o Luistert, toont actieve interesse in wat de ander zegt en weet dat daardoor belangrijke 

informatie wordt opgepakt (Luisteren); 
o Is in staat zich te verplaatsen in een ander en speelt in op gedachten/gevoelens/het 

standpunt/de situatie van een ande (Tact/sensitief gedrag);  
o Komt met originele oplossingen voor problemen (Creativiteit/vindingrijkheid);   
o Is in staat zich gedurende langere tijd intensief met één taak bezig te houden, ook bij 
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tegenslag. Volhardt in een plan totdat het doel bereikt is (Doorzettingsvermogen); 
o Gaat in gesprek met mensen om resultaat te bereiken (Gespreksvaardigheid); 
o Komt bij misstanden in actie met de direct betrokkenen (Activisme); 
o Handelt altijd integer, ook bij druk van buitenaf (Integriteit); 
o Gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/ 

fractie/contacten met haar netwerken om (Integriteit); 
o Zit in de raad om de sociaaldemocratie in de gemeente Bergen op Zoom te versterken. 

Doet dit samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en zij bereikt dit door een 
optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de anderen. 
(Samenwerken); 

o Incasseert, blijft zaken relativeren en rationeel benaderen. Gaat rustig, systematisch en 
efficiënt te werk (Stressbestendigheid);  

o Komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor de eigen mening, behoefte of 
belangen (Assertiviteit);  

o Weet tegengestelde belangen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze te 
hanteren en op te lossen. Doet dat in individuele contacten met bewoners, doet dat in 
de raad en in het buurthuis waar zij is uitgenodigd voor een bewonersvergadering 
(Conflicthantering);  

o Weet ideeën, meningen, standpunten en besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen 
duidelijk te maken. Zij weet wie haar toehoorders zijn en stemt haar boodschap daarop 
af. (Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid).  

Kaderstellende rol 
o Onderneemt op basis van een goed oordeel en durft verantwoorde  beslissingen en/of 

acties te ondernemen. Zelfs bij het niet op de hoogte zijn van alle feiten, gevolgen of 
alternatieven of als er conflicterende belangen zijn (Besluitvaardigheid).; 

o Signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel  mogelijk op. Is alert en 
anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen  en handelt er in een vroeg 
stadium naar (Initiatief);  

o Laat blijken goed op de hoogte te zijn van  maatschappelijke, politieke en inhoudelijke 
ontwikkelingen. Is leergierig en  nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én 
communicatie met anderen (Omgevingsbewustzijn); 

o Heeft een eigen visie, eigen ideeën en een  mening en kan die helder, duidelijk en 
boeiend of enthousiasmerend overbrengen  op anderen (Presenteren (van ideeën));  

o Ontwikkelt een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale  sociaaldemocratie en draagt 
deze uit, waarbij afstand genomen wordt van de dagelijkse praktijk (Visie, 
Helicopterview). 

Controlerende rol 
o Vormt zelfstandig een mening of oordeel en onderneemt  zelfstandig actie zonder zich 

te laten beïnvloeden door anderen. Wil en kan een  eigen koers varen 
(Onafhankelijkheid); 

o Kan gegevens en de manier van handelen afwegen tegen  relevante criteria en zo tot 
onderbouwde beoordelingen komen (Oordeelsvorming); 

o Bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en  effecten van politieke afspraken zoals 
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raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke toezeggingen 
(Voortgangsbewaking). 

Administratieve eisen 
o Ondertekent de erecode en de interne bereidverklaring van de Partij van de Arbeid en 

verbindt zich hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen;   
o Volgt de scholingsprogramma’s die voor de eigen functie worden aangeboden 
o Woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij.  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Profiel Duo-burgerlid 
 

Is sociaaldemocraat 
o Is in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 
 verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;   

o Is herkenbaar als PvdA-raadslid in het dagelijkse politieke handelen en kenmerkt zich 
door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA).  Het 
duo-raadslid volksvertegenwoordiger; 

o Is nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en is goed op de hoogte  van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Heeft een breed netwerk  binnen de gemeente;   

o Is benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, luistert en neemt 
mensen serieus; 

o Toont verwantschap met de bergse samenleving; 
o Handelt volgens de visie: Bergen op Zoom is een inclusieve stad; 
o Koestert, respecteert en waardeert de lokale democratie en media. 

Zicht- en herkenbaarheid 
o Vertegenwoordigt de PvdA-fractie in één of meerdere raadscommissies of werkgroepen 

als benoemd volksvertegenwoordiger; 
o Woont fractievergaderingen en andere bijeenkomsten bij.  

Vaardigheden 
o Ondersteunt de raadsleden bij werkzaamheden en maakt als zodanig deel uit van de 

raadsfractie; 
o Is in staat om het raadslid te vervangen, met uitzondering van deelname aan de 

raadsvergadering; 
o Heeft concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te 

realiseren; 
o Draagt actief bij aan politieke discussies binnen de raadsfractie; 
o Heeft politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de raadscommissies als bij het 

nemen van initiatieven buiten de raadzaal; 
o Is in staat om vraagstukken die in  de gemeente Bergen op Zoom spelen te beoordelen; 
o Brengt politieke kwesties in gewone taal over en beschikt over goede mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden. 
o Is in staat te debatteren, op een bewonersavond te spreken en een persbericht te 

schrijven;  
o Is in staat zich snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en 

samen te werken binnen de fractie; 

Administratieve eisen 
o Ondertekent de erecode en de interne bereidverklaring van de Partij van de Arbeid;   
o Volgt de scholingsprogramma’s die voor de eigen functie worden aangeboden en 
 woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij. 
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Profiel Fractievoorzitter 
 

Is sociaaldemocraat en volksvertegenwoordiger 
o Is in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 
 verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;   

o Is herkenbaar als raadslid in het dagelijkse politieke handelen en kenmerkt zich door 
onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA).  De 
fractievoorzitter is volksvertegenwoordiger; 

o Is nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en is goed op de hoogte  van 
maatschappelijke ontwikkelingen. Heeft een breed netwerk  binnen de gemeente;   

o Is benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, luistert en neemt 
mensen serieus; 

o Toont verwantschap met de Bergse samenleving; 
o Handelt volgens de visie: Bergen op Zoom is een inclusieve stad; 
o Koestert, respecteert, en waardeert de lokale democratie en media. 

Zicht- en herkenbaarheid 
o Draagt concrete ideeën ter verbetering aan en realiseert deze; 
o Heeft politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het  nemen 

van initiatieven buiten het gemeentehuis. Is  in staat (politieke)  coalities te smeden;  
o Profileert zich als PvdA-boegbeeld in het gemeentebestuur; 
o Is verantwoordelijk voor de profilering en zichtbaarheid van fractie t.o.v.  de Bergse 

bevolking; 
o Is 24 uur per dag fractievoorzitter; 
o Is pro-actief in het informeren van de eigen wethouder en afdelingsvoorzitter. 

Vaardigheden 
o Vertaalt politieke kwesties in gewone taal en beschikt over goede  mondelinge- en 

schriftelijke vaardigheden. Kan  debatteren, op een  bewonersavond spreken en een 
persbericht schrijven;   

o Werkt zich snel in op nieuwe dossiers, scheidt hoofd- en bijzaken; 
o Werkt samen in de fractie, handelt als partijlid; 
o Committeert zich aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;   
o Onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan  campagneactiviteiten;  
o Kent de weg binnen de partij en heeft een netwerk waar meerdere bestuurslagen in 

vertegenwoordigd zijn; 
o Is eerste woordvoerder namens de fractie; 
o Is leider van fractie en zorgt dat deze goed functioneert; 
o Is in staat om mensen te binden, is sociaal vaardig en zet ieder fractielid in op de eigen 

kwaliteiten, zorgt dat afspraken worden nagekomen (samenwerken en verbinden); 
o Zorgt dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als aan haar 

volksvertegenwoordigende taak toekomt (Besluitvaardigheid); 
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o Is generalist op verschillende beleidsterreinen (Strategisch inzicht); 
o Delegeert, coacht, initieert en inspireert (Leidinggeven); 
o Is tactvol in het overbrengen van strategische inzichten naar fractieleden (Leidinggeven 

en Tact); 
o Heeft kennis van methodieken op personeelsbeleid en past deze toe. Bijvoorbeeld bij 

het voeren van functioneringsgesprekken (Leidinggeven); 
o Geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de PvdA-raadsfractie en PvdA-

wethouder(s) en afdeling (Leidinggeven); 
o Staat voor haar mening, vecht meningsverschillen uit, met tegenstanders maar  ook 

binnen de eigen partij (Overtuigingskracht);   
o Luistert, toont actieve interesse in wat de ander zegt en weet dat daardoor belangrijke 

informatie wordt opgepakt (Luisteren); 
o Is in staat zich te verplaatsen in een ander en speelt in op gedachten/gevoelens/het 

standpunt/de situatie van een ander. (Tact, Sensitief gedrag);   
o Komt met originele oplossingen voor problemen (Creativiteit, Vindingrijkheid);   
o Is in staat zich gedurende langere tijd intensief met één taak bezig te houden, ook bij 

tegenslag. Volhardt in een plan totdat het doel bereikt is (Doorzettingsvermogen); 
o Gaat in gesprek met mensen om resultaat te bereiken (Gespreksvaardigheid); 
o Komt bij misstanden in actie met de direct betrokkenen (Activisme); 
o Handelt altijd integer, ook bij druk van buitenaf (Integriteit); 
o Gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de 

raad/fractie/contacten met netwerken om. (Integriteit).   
o Zit in de raad om de sociaaldemocratie in de gemeente Bergen op Zoom te versterken. 

Doet dit samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat wordt bereikt door 
een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de 
anderen (Samenwerken).   

o Incasseert, blijft zaken relativeren en rationeel benaderen. Gaat rustig, systematisch en 
efficiënt te werk (Stressbestendigheid).   

o Komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor de eigen mening, behoefte of 
belangen (Assertiviteit).   

o Weet tegengestelde belangen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze te 
hanteren en op te lossen. Doet dat in individuele contacten met bewoners, doet dat in 
de raad en in het buurthuis waar ze is uitgenodigd voor een bewonersvergadering 
(Conflicthantering).   

o Weet ideeën, meningen, standpunten en besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen 
duidelijk te maken; weet wie haar toehoorders zijn en stemt haar boodschap daarop af. 
(Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid).  

Kaderstellende rol 
o Onderneemt op basis van een goed oordeel, durft verantwoorde  beslissingen en/of 

acties te ondernemen; zelfs bij het niet op de hoogte zijn van alle feiten, gevolgen of 
alternatieven of als er conflicterende belangen zijn (Besluitvaardigheid).   

o Signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel  mogelijk op. Is alert en 
anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen  en handelt er in een vroeg 



 

 11 

stadium naar (Initiatief)   
o Laat blijken goed op de hoogte te zijn van  maatschappelijke, politieke en inhoudelijke 

ontwikkelingen, is leergierig en  nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én 
communicatie met anderen (Omgevingsbewustzijn).   

o Heeft een eigen visie, eigen ideeën en een  mening en kan die helder, duidelijk en 
boeiend of enthousiasmerend overbrengen  op anderen (Presenteren (van ideeën)).   

o Ontwikkelt een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale  sociaaldemocratie en draagt 
deze uit, waarbij afstand genomen wordt van de dagelijkse praktijk (Visie, 
Helicopterview). 

Controlerende rol 
o Vormt zelfstandig een mening of oordeel en onderneemt  zelfstandig actie zonder zich 

te laten beïnvloeden door anderen, wil en kan een  eigen koers varen 
(Onafhankelijkheid).  

o Kan gegevens en de manier van handelen afwegen tegen  relevante criteria en zo tot 
onderbouwde beoordelingen komen (Oordeelsvorming).   

o Bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en  effecten van politieke afspraken zoals 
raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke toezeggingen 
(Voortgangsbewaking) 

Administratieve eisen 
o Ondertekent de erecode en de interne bereidverklaring van de Partij van de Arbeid en 

verbindt zich hiermee  aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen;   
o Volgt de scholingsprogramma’s die voor de eigen functie worden aangeboden en 
 woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij.  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Profiel Fractie 
Afspiegeling 
De samenstelling van de fractie kenmerkt zich door kwalitatief goede mensen en is een 
afspiegeling van de Bergse bevolking. 
 
De politieke koers van de fractie  
De PvdA-fractie stelt een werkplan op voor de 4-jarige raadsperiode. In dit werkplan staan de 
politiek-inhoudelijke prioriteiten en doelen genoemd en de samenwerking binnen de fractie en 
met andere fracties in de raad. Bij het werkplan horen een communicatieplan en afspraken over 
woordvoering over beleidsthema’s en media-optredens. Een fractie is in staat om dit soort 
afspraken van te voren te maken en vast te leggen. Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de 
fractie intern en extern afspraken over samenwerken met de eigen wethouder(s) en de 
coalitiepartijen.  

Samenwerking binnen de fractie 
Binnen de Partij van de Arbeid-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid belangrijk. Elkaars 
talent wordt erkend, er is wederzijdse steun, er is ruimte voor kritiek, er wordt nauw 
samengewerkt. 
Fractiewerk is teamwerk. Fractieleden voelen zich verbonden met het werk van de ander en zijn 
bereid om, waar nodig, steun te bieden. 
 
Samenwerking fractie en afdeling 
De fractie functioneert op basis van voordracht op de kieslijst. De fractie legt als geheel 
verantwoording over het handelen af aan de leden van de afdeling. De fractie onderhoudt actief 
het contact met het afdelingsbestuur en met diverse werkgroepen in de afdeling. Het 
afdelingsbestuur wordt actief betrokken bij functioneringsgesprekken van fractieleden, dit is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Samenwerking fractie met landelijke en regionale onderdelen van de Partij van de Arbeid 
Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie binnen 
regionale, provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven onderhoudt de fractie 
contact met landelijke en regionale onderdelen van de partij.  
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Profiel Wethouder 
 

Is sociaaldemocraat 
o Is in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 

verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;   
o Is herkenbaar als PvdA-bestuurder in haar dagelijkse politieke handelen  kenmerkt zich 

door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (erecode PvdA); 
o Is nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en is goed op de hoogte  van 

maatschappelijke ontwikkelingen. Heeft een breed netwerk  binnen de gemeente;   
o Is benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom, luistert en neemt 

mensen serieus; 
o Toont verwantschap met de Bergse samenleving; 
o Handelt volgens de visie: Bergen op Zoom is een inclusieve stad; 
o Koestert, respecteert en waardeert de lokale democratie en media. 

Zicht- en herkenbaarheid 
o Beschikt over een gezonde ambitie, met een realistische kijk op de Bergse samenleving 

en met een visie op de toekomst; 
o Zet zaken in beweging; 
o Legt verantwoording af aan de Raad, burgers en ledenvergadering van de partij; 
o Voert op een begrijpelijke en heldere wijze het woord; 
o Gaat voor het maximale resultaat voor de Bergse samenleving (Onderhandelaar, 

Debatvoerder en Presentator); 
o Staat de media met overtuiging, deskundigheid en humor te woord; 
o Communiceert goed met de ambtenaren van het gemeentehuis; 
o Werkt aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van Bergen op Zoom. 

In samenspraak met hen wordt gewerkt aan de toekomst van de stad (Bruggenbouwer); 
o Integriteit; 
o Is 24 uur per dag wethouder; 
o Deelname aan afdelingsvergaderingen, doet mee aan campagneactiviteiten, deelname 

aan partij-werkgroepen); 
o Besteedt veel tijd aan het informeren van de fractie; 

Beschikt over de competenties 
o Beschikt over kennis en ervaring om in een complexe politieke omgeving resultaten te 

boeken; 
o Beschikt over kennis over één of meerdere inhoudelijke onderwerpen; 
o Heeft ervaring met het bedrijven van politiek; 
o Beschikt over leidinggevende ervaring (Stimulator, Inspirator, Mobilisator en 

Motivator); 
o Creëert omstandigheden waardoor het ambtelijk management zijn werk goed kan doen; 
o Is in staat tot heldere visievorming (gebaseerd op verkiezingsprogramma en 
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collegeprogramma); 
o Realiseert zich dat privé en wethouderschap niet te scheiden zijn; 
o Heeft strategisch inzicht; 
o Brengt begrotingsbehandeling tot een goed einde; 
o Kijkt kritisch naar zichzelf; 
o Beschikt over incasseringsvermogen; 
o Vormt op basis van geluiden uit de samenleving een eigen, onafhankelijke mening 

Administratieve eisen 
o Ondertekent de erecode en de interne bereidverklaring van de Partij van de Arbeid.  
o Volgt de scholingsprogramma’s die voor de eigen functie worden aangeboden en 
 woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij.   


