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Functiebeschrijving Voorzitter 
Functiegroep: Verenigingsbestuurders  

ALGEMEEN 

Als voorzitter beschik je over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Je hebt het 
vermogen je netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. Met je medebestuursleden 
koers je richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd en met 
betrokkenheid en belangstelling stuur je naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet 
je profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Je stuurt het bestuur en de afdeling 
krachtig aan, bent politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. 
Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geef je leiding aan de afdeling. 

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling en voor een 
actieve koppeling met de werkgroepen door regelmatig de andere bestuursleden bij te praten. Naast de 
functie specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. 

JE VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur; 
• De verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen 

het bestuur; 
• Ondersteunt indien nodig de fractie(s), eventuele wethouders en de andere bestuurders en 

zorgt voor constructief contact tussen de fractie(s), (eventuele) wethouders en het bestuur; 
• Verbindt de fractie(s) en de politieke bestuurders met de afdeling en haar leden; 
• Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de ALV; 
• Verbindt de afdeling, fractie(s), bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), 

maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich 
bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur; 

• Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij; 
• Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling; 
• Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen; 
• Signaleert issues (binnen de fractie(s)/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en 

schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorgdraagt voor de 
continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling; 

• Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen; 
• Houdt overzicht over de actieve werkgroepen en zorgt ervoor dat iedere werkgroep is 

gekoppeld aan het bestuur; 

 
COMPETENTIEPROFIEL  

Generiek Verenigingsbestuurder 
• Leervermogen 
• Verbinden 
• Aanpassingsvermogen 
• Visie 
• Politieke sensitiviteit 

• Netwerkgerichtheid 
• Besluitvaardigheid 
• Analytisch vermogen 
• Overtuigingskracht 
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ERVARING EN VEREISTEN  

Als bestuurslid heb je affiniteit met politiek en zijn je communicatieve vaardigheden uitstekend.  Je hebt 
bij voorkeur al enige bestuurservaring binnen een vereniging, maar als je dat niet hebt geven we je de 
kans om je talenten te ontwikkelen binnen de afdeling! 

Overal waar ‘afdeling’ staat kan ook ‘regio’ worden gelezen. 


