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Profielschets PvdA gedeputeerde  
 
 
Bestuurlijke en maatschappelijke context   
 
De positionering, rol en taak van de provincie maken grotere veranderingen door. De 
gemeenten krijgen in het kader van de drie decentralisaties taken bij,  terwijl 
provincies een kleinere rol zal gaan spelen. Zo is bij de provincie het sociale domein 
grotendeels afgestoten en gaat de jeugdzorg in 2015 in handen van de gemeenten 
over. Het bestuurlijk gewicht van de gemeenten ten opzichte van de provincie 
verandert.  
 
De komende Statenperiode zit de provincie nog midden in een proces van 
herbezinning op de rol van de provincie en de schaal die passend is voor het 
middenbestuur. De provincie moet een nieuwe verhouding zien te vinden ten 
opzichte van gemeenten, die vanwege hun nieuwe taken steeds verder opschalen. 
De zoektocht naar een toekomstbestendige overheid met de juiste schaalgrootte 
gaat onverminderd door. Het doel van deze exercitie  moet altijd een zo groot 
mogelijke toegevoegde waarde voor de inwoners van Drenthe zijn.  
 
De maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat de samenleving in verandering is 
en steeds meer een netwerksamenleving wordt. De (provinciale) overheid is een 
partner in dat netwerk en niet langer een hiërarchische overheid. Alleen door samen 
met andere partijen de verschillende en gezamenlijke belangen te benoemen, na te 
gaan welke acties daarvoor nodig zijn, daar draagvlak voor te vinden bij anderen en 
af te spreken wie wat gaat doen, kunnen we resultaten boeken.   
 
Het is de opgave van de provincie om de volgende kenmerken verder te ontwikkelen: 
 

• Dienstbaar aan de Drenten en hun samenleving  
• Netwerken, verbinden, integreren.  
• Samenwerken intern en extern.  
• Regievoeren in plaats van zelf doen.  
• Bestuurlijk ambtelijk samenspel.  
• Ontwikkelingen starten in plaats van toetsen.   

 
Deze kenmerken zijn geen doel in zichzelf, maar leiden tot een optimaal bestuurlijk 
proces met de beste uitkomsten voor de Drentse burger.  
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Eigenschappen en competenties  
 
Deze bestuurlijke context vraag om een aantal bijzonder eigenschappen en 
competenties. Het gaat daarbij om  een evenwichtige combinatie van kwaliteiten op 
het gebied van leiderschap en samenwerking.   
 
Leiderschap  
 

• Natuurlijk moet een gedeputeerde in de eerste plaats een rasbestuurder zijn. 
Hij moet bestuurstechnisch sterk zijn: weten welke strategie er wanneer 
gevolgd moet worden, welke intenties de collega’s van andere politieke 
partijen hebben, in een college uitstekend uit de voeten kunnen.  (*) 

• Qua vaardigheden moet een Gedeputeerde iemand zijn met charisma, 
waardoor hij aan invloed wint. Hij moet over natuurlijk overwicht kunnen 
beschikken en met respect voor anderen samen werken aan oplossingen voor 
maatschappelijke problemen.  

• De gedeputeerde moet ook kunnen beschikken over gezonde dosis politieke 
moed. Het gaat om lef om zaken aan de orde te stellen die misschien gevoelig 
liggen in de maatschappij, maar die wel belangrijk zijn. Lef ook om op 
sommige terreinen een bescheiden rol te durven spelen en anderen de ruimte 
te laten, wanneer dat effectiever is om resultaten te halen.  

• De functie van gedeputeerde is voor het grotere publiek het meest zichtbaar 
van de provinciale politiek. Deze (full time) bestuurder draagt verantwoording 
voor een grote organisatie en politieke resultaten hiervan. Het afbreukrisico is 
groot. De gedeputeerde functioneert als een rolmodel en koppelt zuiverheid 
van bestuurlijk handelen aan een fijn gevoel voor politieke verhoudingen.  

 
Samenwerking  
 

• De Gedeputeerde weet dat we in een samenleving leven waarin we niets in 
ons eentje voor elkaar kunnen krijgen, maar altijd zullen moeten 
samenwerken met anderen. Willen we als provincie een betekenisvolle 
overheid zijn voor onze inwoners, dan zullen we vooral partijen aan ons en 
andere moeten binden. We hebben simpelweg zelf onvoldoende middelen om 
dat te bereiken wat we willen. 

• Er zijn vele manieren om invloed uit te oefenen. Lobbyen in er daar één van. 
De gedeputeerde is er op gericht om stelselmatig invloed uit te oefenen  op 
beleidsmakers bij bestuursorganen en Kamerleden. Het gaat hier om een 
kunst en kunde die hij als middenbestuurder als geen ander beheerst.  

• De gedeputeerde moet kunnen omgaan met diversiteit. Of het nu om 
gemeenten gaat of maatschappelijke organisaties, de Gedeputeerde moet 
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met elke partner goed kunnen samenwerken en daarbij het doel, de belangen 
en de resultaten voor de provincie natuurlijk goed in ogenschouw houden.   

• Respect hebben voor anderen, andere partijen en partners, is van groot 
belang. Immers, in een netwerkorganisatie worden de zaken niet 
afgedwongen, maar met elkaar in verschillende samenstellingen opgepakt. 
Respect ook naar waar we bijvoorbeeld als partij voor staan. Onze eigen 
ideologie "leven" en naleven.   

• Communiceren met en naar de andere partijen, de achterban, partners 
waarmee wordt samengewerkt. De gedeputeerde moet gemakkelijk 
verbindingen kunnen leggen en goed kunnen afstemmen met anderen. Aan 
de andere kant moet hij ook in het debat in de Statenzaal en elders fier 
overeind blijven. Tenslotte moet de gedeputeerde kunnen beschikken over 
een goed mediaprofiel.  

• Het moet iemand zijn die ruimte creëert om met anderen nieuwe 
ontwikkelingen in gang te zetten en niet iemand die met opgeheven vinger 
anderen corrigeert of toetst wat anderen hebben neergezet. 

• Door steeds iedereen bij de les te houden, verantwoording af te leggen aan de 
achterban en fractie, van tevoren goed met elkaar na te gaan voor welke 
resultaten we gaan en hoe we die denken te bereiken, zal de gedeputeerde 
concrete resultaten boeken.   

 
Partijcultuur  
 
De PvdA gedeputeerde is niet alleen de drager van een bestuursstijl, maar maakt 
ook deel uit van een rijke sociaaldemocratische bestuurlijke traditie. De 
sociaaldemocratische beginselen, het partijprogramma en het daarvan afgeleide 
collegeprogramma vormen het richtsnoer voor het politieke handelen. Het is van 
belang om aan een groot publiek uit te dragen hoe dit gedachtegoed in concrete 
resultaten wordt omgezet.   
 

• De Gedeputeerde is een fulltime politicus. Hij heeft qua kennis, kunde en 
ervaring een grote voorsprong op de fractieleden, waar het immers om 
deeltijdpolitici gaat. Dit is van groot belang voor de PvdA als geheel. Het gaat 
er om hoe hij zijn kennis en ervaring ook deelt  de rest van de partij, in de 
eerste plaats de Statenfractie.  

• De gedeputeerde vergadert in de regel mee met de fractie. Hij doet dit niet 
alleen om na te gaan hoe de hazen binnen de fractie lopen. Het gaat niet 
alleen om halen, maar ook om brengen. De "gunfactor" speelt hierbij ook een 
belangrijke rol. De Gedeputeerde moet bereid zijn de fractie haar successen 
te gunnen en niet alle resultaten op zijn conto willen schrijven. 

• Vanwege zijn statuur is de gedeputeerde medebepalend voor een goede sfeer 
binnen de fractie (zie ook profiel Statenfractie). De gedeputeerde vervult 
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desondanks zijn eigen, autonome rol, net zoals de fractie dit ook doet. Toch 
kunnen fractie en gedeputeerde veel voor elkaar betekenen.  

• De gedeputeerde is niet losgezongen van de PvdA, maar ziet de meerwaarde 
van goede relaties met alle geledingen van de partij en een rijkgeschakeerd 
intern debat. Hij zoekt actief de samenwerking met de Statenfractie, het 
Gewestelijk Bestuur, de PvdA wethouders en afdelingen. Ze ondersteunen 
waar mogelijk de samenwerkingsverbanden tussen de Staten en Raadsfractie 
met woord en daad.  

 
Het slechten van interne barrières en synergie bevorderen de bloei van de partij. De 
rol van de gedeputeerden is hierbij essentieel.   
   
 
(*) Voor “hij” kan ook “zij” gelezen worden.   
  


