
 …Wachtgeld is vaak een dankbaar 
onderwerp voor onbegrip en erger-
nis in onze samenleving. Oud-be-
stuurders die nog jaren geld ont-
vangen terwijl ze weinig of niet 
werken, worden vaak gezien als 
zakkenvullers. Maar klopt dat beeld 
wel?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
achter de rug en de nieuwe coalities 
worden gevormd. Zoals het er nu 
naar uitziet, zullen meer dan 500 
wethouders stoppen. Deels door een 
bewuste keuze of vanwege hun pen-
sioen. Het kan ook zijn dat wethou-
ders in de nieuwe coalitie buiten de 
boot vallen. Het merendeel van deze 
stoppers zal voor langere tijd aan-
spraak maken op wachtgeld.
Gemiddeld is een oud-wethouder 
toch wel een jaar bezig voordat hij of 
zij ander werk heeft. Dat hangt sa-
men met het bijzondere cv van de 
wethouder, die voor hij of zij in een 
bestuurlijke functie kwam heel ander 
werk deed. De huidige wachtgeldre-
geling gaat uit van sollicitatieplicht, 
waarbij de oud-bestuurders eens per 
week moeten solliciteren of iets van 
dien aard. De re-integratiebureaus 
hebben binnen deze regeling rappor-
tageplicht, waarbij elk kwartaal de 
voortgang van de sollicitaties en 
loopbaanactiviteiten wordt gedeeld. 
Naar mijn mening is dit een vrij re-
pressief systeem, waarbij getalen-
teerde oud-wethouders voor langere 
tijd achter de geraniums terechtko-
men. Daarom deel ik graag een aan-
tal suggesties voor verbetering.

startgeld
Allereerst is de term ‘wachtgeld’ niet 
meer van deze tijd. In feite is er spra-
ke van loopbaanbudget, of ‘startgeld’, 
dat wordt benut om van A naar B te 
komen. In die zin is het een vangnet 
voor een bijzonder ambt met veel 
onzekerheden, maar zeker geen 
hangmat. Daarnaast vinden opinie-
makers het vaak heerlijk om het 
wachtgeld over meer jaren bij elkaar 
op te tellen, zodat oud-bestuurders 
gemakkelijk als zakkenvullers kun-
nen worden weggezet. Dus een eer-
ste stap zou mijns inziens zijn het af-
schaffen van de term wachtgeld.
Wat is de toegevoegde waarde van 
wethouders op de arbeidsmarkt? 
Wethouders hebben in hun ambtspe-
riode een bijzondere gereedschaps-
kist met talenten ontwikkeld. Helaas 
worden die talenten door recruiters 
niet altijd herkend of erkend. Sterker 
nog, veel recruiters weten niet pre-
cies wat een wethouder doet. Hier-
door wordt politiek-bestuurlijke er-
varing soms zelfs als een ‘gat’ in het 
cv gezien, wat in feite ontluisterend 
is. In praktische zin betekent het een 
uitdaging om de werkervaring van 
bestuurders beter voor het voetlicht 
te brengen, in kansrijke rollen of 
functies, waarin zij toegevoegde 
waarde hebben. Mijn ervaring als 

loopbaancoach voor bestuurders is 
dat oud-wethouders uitstekend inge-
zet kunnen worden op strategische 
interim-opdrachten in de publieke 
sector, die nu vaak door dure consul-

tants worden uitgevoerd. Ze zijn bij-
voorbeeld zeer geschikt als procesbe-
geleider, verandermanager, 
projectleider, mediator of kwartier-
maker.

dure adviseurs
Het financiële aspect mag natuurlijk 
niet uit het oog worden verloren. Ge-
meenten zijn gezamenlijk op jaarba-
sis miljoenen kwijt aan wachtgeld-
verplichtingen en 

re-integratietrajecten. En aan de an-
dere kant is er een tendens dat er 
door gemeenten steeds meer dure 
interim-adviseurs worden ingehuurd 
voor strategische vraagstukken. Het 
gaat natuurlijk wel om gemeen-
schapsgeld, en dat kan veel beter 
worden benut door ook naar oud-
wethouders te kijken. Uiteraard niet 
uit de eigen gemeente, maar er is 
daarbuiten genoeg aanbod.
Mijn belangrijkste punt is dat er geen 
mobiliteitsbureau is voor oud-wet-
houders. Dat is bijvoorbeeld bij het 
Rijk een stuk beter geregeld. Als je 
topambtenaar bent en ander werk 
zoekt, kun je via de Algemene Be-
stuursdienst vrij gemakkelijk bij een 
ander ministerie aan de slag. Als je 
oud-wethouder bent, wordt er nage-
noeg geen beroep op je talenten ge-
daan. De huidige wachtgeldregeling 
schiet daarin ook tekort.

bureau
Mijn concrete aanbeveling is om per 
arbeidsmarktregio een mobiliteits-
bureau voor oud-wethouders in te 
richten, waar hun unieke talenten en 
inhoudelijke specialiteiten in kaart 

worden gebracht. Daarbij is het van 
belang dat oud-bestuurders toegang 
krijgen tot vacatures en interim-op-
drachten in de (semi)-publieke sec-
tor, die nu vaak onderhands worden 
gegund. 
Het is natuurlijk van essentieel be-
lang dat in zo’n bureau recruiters 
werken die gepokt en gemazeld zijn 
in het (semi)-publieke domein, en 
bovendien verstand hebben van de 
unieke kwaliteiten van politieke 
ambtsdragers. Daarnaast zou je voor 
bestuurders die eerst werkervaring 
willen opdoen in een nieuwe sector, 
expertiseplekken kunnen creëren. 

De toegevoegde waarde van oud-
wethouders verbinden aan vragen in 
de markt, daar ligt de sleutel. Dit kan 
de gemeenten enorm veel wachtgeld 
besparen. Ik wens dat het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, de Tweede 
Kamer, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten én de Wethou-
dersvereniging deze handreiking 
voor verbetering van de wachtgeld-
regeling willen oppakken. Met daarin 
een sleutelrol voor de arbeidsmarkt-
regio’s, gemeenten en gekwalificeer-
de recruiters. Zet oud-wethouders 
niet achter de geraniums, maar laat 
ze écht tot bloei komen! <

Het is een 
vangnet voor 
een bijzonder 
ambt, maar zeker 
geen hangmat.
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De term ‘wachtgeld’ is niet meer van deze tijd. In feite is er sprake van loopbaanbudget, of ‘startgeld’.

Reageren?

Brieven: maximaal 200!woorden.  

Artikelen: maximaal 700 woorden.  

Mail uw reactie met naam, adres en telefoonnummer naar 

 opinie@nd.nl of Postbus 2085, 3800 CB Amersfoort. 

Meer informatie: nd.nl/contact
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 & De uitkering na het vervullen van 

het wethouderschap is geregeld in 
de Algemene Pensioenwet Politieke 
Ambtsdragers (APPA), oftewel 
wachtgeldregeling.

 & Ongeacht de reden van aftreden 
bestaat er recht op uitkering. De 
duur van de uitkering is afhankelijk 
van de duur van de politieke loop-
baan, en varieert tussen de 6 maan-

den en maximaal 3 jaar en 2 maan-
den. De uitkering bedraagt het 
eerste jaar 80 procent en daarna 70 
procent van het laatstgenoten inko-
men. De betrokkene heeft weke-
lijkse sollicitatieplicht.

 & Onder bepaalde voorwaarden is 
het mogelijk om met behoud van de 
APPA-uitkering een eigen bedrijf te 
starten.
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