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05 JONGE PROFESSIONAL

tekst Margot Bouwens
Jonge professionals vertellen waarom zij voor 
een baan bij een vereniging hebben gekozen.

«Elke vier jaar hebben 
we een aardverschuiving»
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Hoe ben je bij de Wethoudersvereniging 
terechtgekomen?
“Via twee andere vacatures. Ik solliciteerde in eerste instan-
tie bij de Vereniging van Griffiers. Daar werd ik niet aange-
nomen, maar ze bevalen me wel aan voor een functie bij een 
andere vereniging. Toen heb ik bij die vereniging gesollici-
teerd. De directeur van de Wethoudersvereniging zat in de 
sollicitatiecommissie. Hij belde om door te geven dat ik het 
niet geworden was, maar dat hij me wel wilde hebben voor 
de Wethoudersvereniging.”

En welke functie bekleed je daar nu?
“Ik ben adviseur, maar dat is omdat het een naam moet heb-
ben. Iedereen die geen specifieke functie bekleedt, heet bij 
ons adviseur. Toen ik er twee jaar geleden kwam werken, 
hebben we mijn takenpakket samengesteld op basis van een 
waslijst aan taken en ambities die er lagen. Zo ben ik onder 
meer betrokken bij het verbreden van de vereniging naar 
waterschapbestuurders en gedeputeerden van provincies, 
en bij een emancipatieprogramma om meer vrouwen in het 
wethouderschap te krijgen. Verder ben ik hoofdredacteur 
van ons tijdschrift, organiseer ik netwerkbijeenkomsten en 
maakt promoveren op de geschiedschrijving van het wet-
houderschap onderdeel uit van mijn werk. Een breed taken-
pakket dus, maar dat maakt het juist leuk.”

Je mag promoveren in de baas zijn tijd?
“Ja, onderdeel van mijn taken is dat ik een dag per week aan 
mijn promotieonderzoek werk. Ik heb geschiedenis gestu-
deerd en ben hier best trots op, het is wel bijzonder dat ik 
dit bij mijn werkgever kan doen. Als je aan een universiteit 
promoveert moet je lesgeven en vergaderen en heb je weinig 
vrijheid in het invullen van je eigen onderzoek. Die vrijheid 
heb ik wel en ik hoef geen les te geven, wat ik ontzettend fijn 
vind. Uit mijn onderzoek komen drie publicaties. Als eerste 
een dissertatie, die moet je schrijven om te kunnen promo-
veren. Ten tweede een laagdrempelig boek over de geschie-
denis van het vak, zodra het af is krijgen alle nieuwe wethou-
ders dat. En ten derde een boek dat een eregalerij wordt van 
wethouders en schepenen die het verschil maakten, zoals de 
eerste vrouwelijke wethouder.”

Is het leuk om voor wethouders te werken?
“Ja, absoluut. De doelgroep is hartstikke leuk. Ze zijn gepas-
sioneerd, werken hard en zijn altijd druk. Het is ook een hele 
diverse groep om mee te werken, zowel qua leeftijd, als waar 
ze vandaan komen en wat hun achtergrond is: dat gaat van 
universitair, tot manager tot groenteboer en alles daartusse-
nin. Dus saai? Nooit. Ons werk bij de vereniging is dynami-
scher dan je denkt. Elke vier jaar hebben we een aardver-
schuiving. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest 
en wisselt ons ledenbestand enorm.”

Wat heb je geleerd in deze baan?
“Ik ben behoorlijk perfectionistisch, dat is wel een valkuil ge-
weest. Bij het schrijven van een afstudeerscriptie kan dat, 
maar nu moet soms iets gewoon af, dan maar iets minder 
perfect. Goed is dan goed genoeg. Wel een lastig iets om te 
leren accepteren.”

Je maakt veel uren per week, 
heb je nog tijd voor hobby’s?
“Zeker. Van twee hobby’s heb ik zelfs mijn werk gemaakt: het 
volksvertegenwoordiger – Statenlid – zijn voor de provincie 
Zuid-Holland en mijn werk bij de Wethoudersvereniging. Po-
litiek en geschiedenis, mooier kan het niet. Verder breng ik 
graag tijd door met mijn partner, lees ik veel, werk ik graag 
in mijn moestuin en probeer ik veel af te spreken met fami-
lie en vrienden.”

Is je werk bij de Wethoudersvereniging 
dé baan voor jou?
“Ja, voor mij wel. Als ik aan mensen vertel wat ik voor werk 
doe, dan zie je ze soms denken: en dat vind je leuk? Maar dit 
past zo goed bij mij. Ik kan me niet voorstellen dat het leuk 
is om bezig te zijn met winst maken en niet met zelfontplooi-
ing, mensen helpen of de wereld een beetje beter maken. Dat 
is wat mij juist gelukkig maakt.”�

Lies van Aelst (29) werkt 57 uur per week: 25 uur 
als Statenlid en 32 uur als adviseur bij de Wethou-
dersvereniging. “Dat ik een baan heb gevonden die 
naadloos aansluit op mijn studie en mijn politieke 
activiteiten, dat vind ik bijzonder en ook wel een 
luxe.”


