
Vacature fractiemedewerker 
 
De gemeenteraadsfractie van de PvdA in Zoetermeer is op zoek naar een fractiemedewerker 
De Partij van de Arbeid heeft in de gemeenteraad in Zoetermeer twee raadsleden en drie 
commissieleden. Deze vijf fractieleden worden ondersteund door een fractiemedewerker.  
 
Wat doet de fractie? 
De coalitieonderhandelingen zijn nog gaande, maar waarschijnlijk komt de PvdA in de oppositie. Ook 
vanuit de oppositie wil de PvdA zoveel mogelijk van haar idealen realiseren. De fractie zal op alle 
terreinen haar eigen bijdrage aan de raadsdebatten leveren, vragen stellen en moties indienen, al 
dan niet in samenwerking met andere partijen en vooral met inbreng vanuit de Zoetermeerse 
samenleving. Er is hierbij ruimte voor creativiteit, nieuwe ideeën en eigen inbreng. Daarbij vragen we 
ons continu af of we op de goede weg zijn en wat prioriteit krijgt. Daar beslissen we samen over. 
 

Wat voor werkzaamheden 
moeten gedaan worden? 
De fractie heeft behoefte 
aan iemand die bij de 
wekelijkse 
fractievergadering 
ondersteunt (agenda en 
verslaglegging). Belangrijk 
is ook om overzicht te 
houden op de inkomende 
en uitgaande stukken en 
berichten. De 
fractiemedewerker 
verstuurt persberichten en 
ondersteunt bij het 
opstellen van vragen en 
moties. 

 
Wat verwachten we van de medewerker? 
We zijn een klein team. Dat betekent dat we allemaal bereid moeten zijn om werkzaamheden en 
afspraken van elkaar over te nemen als de nood aan de mens komt. Wij zoeken iemand die niet bij de 
pakken neerzit en die weet van aanpakken. Iemand die geïnteresseerd is in de politiek-bestuurlijke 
gang van zaken in Zoetermeer en mogelijk (op termijn) zelf gemeenteraadslid wil worden. Wij 
verwachten een constructief-kritische houding, iemand die niet bang is zijn of haar mening te geven. 
Ervaring is niet vereist, wel de attitude om te leren. De fractievergaderingen worden op 
donderdagavond gehouden. De overige uren (in totaal circa 10 uur/week) kunnen redelijk flexibel 
worden ingezet.  
 
Wat hebben we de medewerker te bieden? 
Een (leer)omgeving voor (jonge) mensen die kennis willen maken met de politiek en de interactie 
tussen mensen. Afhankelijk van ervaring en kwaliteiten kan de functie uitgebouwd worden naar een 
meer kwalitatief inhoudelijke ondersteuning van fractieleden in hun kaderstellende en controlerende 
rol. Ook het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties en met andere 
fractiemedewerkers in de raad kan dan tot de werkzaamheden gaan behoren. 
Bij deze functie hoort ook een kleine maandelijkse vergoeding. 
 
Nog meer details weten? Neem contact op met Susanne Bout (boustsusa@gmail.com of 06-
22201557). 
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