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Plaats in de organisatie 
 
De Wethoudersvereniging zet zich in voor ondersteuning van de wethouders in de meest brede zin 
van het woord. De samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten 
opzichte van krachten in deze samenleving. De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid 
met een professionaliseringsaanbod met onder meer intervisie, opleidingen, trainingen en 
masterclasses. Daarnaast zet de Wethoudersvereniging zich als belangenbehartiger in voor de 
rechtspositie van wethouders. Voor individuele dienstverlening kunnen leden eveneens terecht bij 
de beroepsvereniging. Dat kan om allerlei vragen gaan over rechtspositionele vragen en vragen 
gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning  
 
De vereniging heeft als doel het bevorderen dat de wethouder of andere politieke ambtsdragers, die 
in een met het wethouderschap vergelijkbare functie in het openbaar bestuur functioneren, als 
onderdeel van het lokaal bestuur een optimale bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering 
en professionalisering van het lokale bestuur. 
 
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur en de dagelijkse leiding van de vereniging is in 
handen van de directeur. Deze heeft de leiding over de uitvoerende werkzaamheden van de 
vereniging. Tevens heeft hij tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over het 
gevoerde en te voeren beleid. Na besluitvorming door het bestuur draagt hij zorg voor de uitvoering 
van de genomen besluiten en het vastgestelde beleid. 
 

De projectondersteuner valt direct onder de directeur en levert een organisatorische en secretarieel-
administratieve bijdrage aan de organisatie van het jaarcongres / conferentie en de trainingen, 
leergangen en opleidingen die door de Wethoudersvereniging georganiseerd worden.  
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Resultaatgebieden 
 

1. Programmamanagement 
- Verzamelen van de inhoud van de trainingsagenda in overleg met de projectleider; 
- Vastleggen van aangeleverde trainers/opleiders op de vastgestelde data; 
- Onderhouden van contacten met trainers/opleiders en uitwisselen van noodzakelijke informatie; 
- Opstellen van het (dag)programma, uitnodigen, registreren en informeren van deelnemers en 

volgen van de inschrijvingen; 
- Plaatsen op de website van het programma; 
- Op- en samenstellen van het programma(boekje) en fysiek (laten) maken; 
- In samenwerking met de projectleider fysiek organiseren van de bijeenkomsten; 
- Verzorgen van het gehele logistieke proces (locatie, catering, etc.) 

 

2. Dienstverlening 
- Direct en persoonlijk benaderen van leden met informatie over trainingen, leergangen en 

opleidingen; 
- Vervullen van eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor leden en het beantwoorden van vragen 

of intern doorverwijzen; 
- Benaderen en maken van afspraken met gemeenten; 
- Optreden waar noodzakelijke en gewenst als ambassadeur van de vereniging; 
- Mede input leveren voor bepalen thema van het jaarcongres; 
- Verzorgen, plaatsen en up-to-date houden van informatie over trainingen, leergangen en 

opleidingen op de website in overleg/samenwerking met de communicatiemedewerker 
 

3.      Administratieve ondersteuning 
- Secretarieel en administratief ondersteunen van de organisatie bij programma’s voor de leden 

van de Wethoudersvereniging (programma’s voor instroom, doorstroom en uitstroom); 
- Verzamelen en verwerken van de gegevens voor de programma’s; 
- Verzamelen, categoriseren en opslaan van de aanmeldingen en het samenstellen van groepen; 
- Administratief ondersteunen bij het evalueren van de inhoud van de bijeenkomsten; 
- Intern doorgeven van aanmeldgegevens voor verdere administratieve verwerking 
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Speelruimte  
 
De projectondersteuner legt verantwoording af aan de directeur van de vereniging.  
Verricht de werkzaamheden binnen de kaders van de gemaakte (werk)afspraken, processen en 
procedures. De projectondersteuner werkt voor de dagelijkse werkzaamheden nauw samen met de 
senior programmamanager en de projectleider. 
 
Kennis en vaardigheden 
 
- Mbo werk en denkniveau; 
- Vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie; 
- Kennis van projectmanagement; 
- Ruime ervaring met en kennis van relevante social media; 
- Vaardig in het organiseren van bijeenkomsten; 
- Vaardig in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers 
 
Competenties 
 
- Accuratesse; 
- Zelfstandigheid; 
- Stressbestendigheid; 
- Samenwerken; 
- Mondelinge en schriftelijke communicatie; 
- Klantgerichtheid 
 
Netwerk 
 
- Directeur; 
- Overige medewerkers Wethoudersvereniging; 
- Leden en potentiële leden; 
- Externe trainers/begeleiders  
 


