Raadslid

Journal

Inleiding
Als raadslid investeer je een flink deel van je tijd in de
lokale politiek. Maar levert al die tijd die geïnvesteerd
wordt in de politiek ook iets op voor je eigen loopbaan?
Uit het Nationale Raadsledenonderzoek in 2017 onder
ruim 1.100 raadsleden, blijkt dat gemeenteraadsleden
gemiddeld zo’n zestien uur per week investeren in de
gemeente en meer dan de helft (53,6 procent) gaf aan
dit werk te doen náást een betaalde baan of opleiding.
Passen en meten en veel werk in overuren dus, maar
naast een actieve bijdrage aan de gemeenschap, kun je
ook op carrièregebied iets hebben aan de ervaring die je
opdeed als gemeenteraadslid.
Dit onderzoek gaat over de houdbaarheid van de huidige
constructie van raadslidmaatschap als een parttime,
niet goed betaalde functie. Komt dit ten goede van het
werk? Waar liggen de verbeterpunten? Zou het goed zijn
om fulltime raadslid worden?
Het onderzoek wordt gedaan door Natalie Overkamp.
Illustraties en visualisaties door Conform Cox.
Supervising door Daniëlle Arets.
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Wie ben je?
Heb je een baan/opleiding naast het raadslidmaatschap?
Naam:

Leeftijd:

Zo ja, hoe is de verdeling tussen raadslidmaatschap
en je andere werk/opleiding, gezin en andere dingen
gevoelsmatig? Vul die in in deze piechart.

Is het raadswerk een bijbaan? Is het een hobby of iets
anders? Zijn het je tropenjaren? Beschrijf het hieronder.
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Hoe ziet je thuissitutie er uit?
Je woont alleen of met:

Huisgeno(o)t(en)
Kind(eren)

Partner(s)
Ouder(s)/Hulpbehoevende(n)
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Tijdsverdeling
Alles wat je goed en met passie en inzet doet, staat goed
op je cv. Veel raadsleden doen het raadslidmaatschap
naast een andere (fulltime) baan.
Twee banen naast elkaar is per definitie al heel erg
knap, dan doe je meer werk in de helft van de tijd.

Eens

Hoe verhoudt zich erkenning en beloning?
Krijg je meer uit werk/opleiding of raadswerk? Vul
de piechart gevoelsmatig in.

Oneens

Waar zit de passie/ inzet het meest? Vul deze in in de
thermometer en benoem het met woord of beeld.
Zou je raadswerk ook fulltime willen doen?

Ja

Nee

Is het raadswerk goed te combineren met andere
dingen? Waar loop je vooral tegenaan?

Als raadslid moet je jezelf altijd opsplitsen. Klopt dat?
Waar gaat dat vooral ten koste van?
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Dagboekje
Met het gegroeide takenpakket als gevolg van de
decentralisatie binnen het sociaal domein is de
werkdruk gestegen.

Eens

Oneens

De werkdruk hangt ook af hoe groot je partij is.

Eens

Gebruik deze pagina om aan te geven hoe je dag eruit
zag op de dag dat er een raadsvergadering plaatsvindt.
Dagindeling. Heb je eerst op je andere werk/
opleiding gewerkt? Schrijf je activiteiten op.

Oneens

Hoe verhoudt zich vergaderdruk met het inlezen van
stukken en je volksvertegenwoordigende rol om de
burger te ontmoeten? Is er een (dis)balans?
Teken die op de weegschaal.
Heb je genoeg tijd gehad om je werk als raadslid uit te
voeren vandaag? Waarom wel of niet?

Ben je tevreden over de dag? Je werk als raadslid?
Waarover wel en niet?
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Carrière
Welke rol speelt het maken van carrière in jouw
keuze om raadslid te worden? Is het wedden op twee
paarden met twee banen? Ga je voor de kans op
wethouderschap?

Raadslid zijn is heel leerzaam en goed voor je carrière. Is
het ook sociaal gezien anders dan andere werkplekken?
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Hoe goed leer je beleidsterreinen en het
functioneren van de overheid kennen?
Leer je prioriteren? Wat zijn voor jou de meest
waardevolle leermomenten? Schrijf ze op de tegels.

Zijn er beleidsterreinen waar je voorkeur aan geeft?
Ben je selectief in het aantal beleidsterreinen die je in
portefeuille hebt? Zo ja, welke waren belangrijk?
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Dagboekje
Heb je wel eens overwogen om uren van je betaalde
baan op te geven? Of je sportactiviteiten/hobbies?
Gebruik deze pagina om aan te geven hoe je dag eruit
zag op de dag dat er een raadsvergadering plaatsvindt.
Dagindeling. Heb je eerst op je andere werk/
opleiding gewerkt? Schrijf je activiteiten op.
Ik zie mijzelf als een:

Generalist

Specialist

Omdat:

Als je als raadslid iets wil bereiken, red je dat niet
in je eentje. Je moet steun verwerven bij andere
raadsleden, bij politieke fracties en onderling
afstemmen. Vergelijk dit met de takenverdeling in
sport. Welke sporttermen passen hierbij?

Heb je genoeg tijd gehad om je werk als raadslid uit te
voeren vandaag? Waarom wel of niet?

Ben je tevreden over de dag? Je werk als raadslid?
Waarover wel en niet?
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Verbeteringen
Hoe lang mag een raadslid in de raad volgens jou?
Zou er een limiet moeten zijn? Zo ja, hoe lang?
Werkgevers krijgen er betere werknemers van als
iemand raadslid is.

Eens

Oneens

Wat heb je van een werkgever nodig als raadslid?
Welke faciliteiten verbeteren jouw functioneren?

Is de raad een afspiegeling van de samenleving? Zo
nee, wie ontbreekt er in jullie raad?

De afgelopen jaren werd het raadswerk bemoeilijkt door
corona. Wat had de grootste impact?

Heeft corona het werk minder leuk gemaakt? Wat zou je
extra gedaan zonder coronaregels?
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Dagboekje
Als afsluiter: maak deze mindmap af. Wat associeer
je met het raadslidmaatschap?
Gebruik deze pagina om aan te geven hoe je dag eruit
zag op de dag dat er een raadsvergadering plaatsvindt.
Dagindeling. Heb je eerst op je andere werk/
opleiding gewerkt? Schrijf je activiteiten op.

Heb je genoeg tijd gehad om je werk als raadslid uit te
voeren vandaag? Waarom wel of niet?

Ben je tevreden over de dag? Je werk als raadslid?
Waarover wel en niet?

Hartelijk dank voor deelname aan ons onderzoek!
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