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Profiel wethouder Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid, 
Onderwijs en Centrumtaken 
De ChristenUnie Enschede is op zoek naar een wethouder voor de portefeuille Kansengelijkheid, 
Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en Centrumtaken. De wethouder van deze portefeuille is 
verantwoordelijk voor de volgende beleidsterreinen: Jeugd & Gezin, Beschermd wonen, Maat-
schappelijke opvang, Publieke gezondheid en preventie, Onderwijs, Kinderopvang, Toezicht & 
Handhaving sociaal, Studentenbeleid, Verslavingszorg, Vrouwenopvang, Huiselijk geweld en 
kindermishandeling, Privacy en Gegevensbescherming, Ethische commissie en Stads-
deelwethouder voor West.  

We verwachten van een beoogd wethouder Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en Centrum-
taken de volgende competenties: Hij/zij...  
Algemeen 

 is een belijdend christen die het werk in een soms harde politieke omgeving biddend wil doen en vanuit 
een hart voor Enschede; 

 heeft passie en een hart voor de portefeuille Kansengelijkheid, Jeugd, Gezondheid, Onderwijs en Cent-
rumtaken; 

 voelt zich verbonden met het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Enschede. 
College 

 is bereid de gemaakte afspraken binnen het coalitieakkoord uit te voeren en goed samen te werken in 
het team van burgemeester en wethouders;  

 heeft het vermogen om op de eigen beleidsterreinen (en in het overleg binnen het college) de afspraken 
uit het coalitieakkoord uit te werken tot herkenbare en rechtvaardige voorstellen voor de stad; 

 laat zich niet leiden door korte termijn resultaten, maar heeft een visie voor de toekomst van Enschede; 
 kan omgaan met de druk die het ambt van wethouder met zich meebrengt;  
 is in staat om compromissen te sluiten en de ChristenUnie-koers in het college te bewaken.  

Raad 
 zet zich in voor een goed samenspel met de raad, is bereidt zich luisterend op te stellen om verschillen 

te overbruggen, zich aan mensen te verbinden en samen te werken met alle fracties; 
 is bereid om binnen de dualistische verhoudingen op te trekken met de ChristenUnie-fractie en samen te 

werken aan vrede en recht voor Enschede.  
Ervaring 

 beschikt over een grote dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit; 
 heeft ervaring in politiek-bestuurlijke dilemma’s in een complexe, dynamische omgeving, waarin verschil-

lende uitgangspunten en/of belangen een rol spelen; 
 heeft ervaring in leiding geven en kan zorgvuldig omgaan met politiek-ambtelijke verhoudingen;  
 heeft het vermogen om in debat en media evenwichtig te balanceren tussen bestuurlijke verantwoorde-

lijkheid en kleur op de wangen. 
Netwerk 

 is in staat een gezicht te zijn van de lokale ChristenUnie Enschede en weet zijn/haar werk zichtbaar te 
maken;  

 is op de hoogte van de bestuurlijke verhoudingen in Enschede en Twente. Met het oog op de leidende 
rol die de Enschedese wethouder heeft in regiotaken: Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 
Huiselijk geweld, Mensenhandel en Kindermishandeling en Samen Twente (GGD, VTT, OZJT);  

 heeft een netwerk in de regio, provincie en den Haag, kan dit verder opbouwen en onderhouden; 
 heeft een netwerk in de stad, belangrijk is hierbij voeling met de Enschedese inwoners en de ChristenUnie 

achterban. 
Persoonlijk     

 heeft minimaal een HBO opleiding, is dienstbaar, is stressbestendig, kan goed samenwerken, is innova-
tief en leergierig, is besluitvaardig, kan goed analyseren, kan goed organiseren, is verbindend, is betrouw-
baar, is aanspreekbaar, is een leider, is flexibel, is empathisch, is oprecht en sociaal.  


