
 

 

Functiebeschrijving Bestuurslid Talentontwikkeling & opleiding 
Functiegroep: Verenigingsbestuurders  

ALGEMEEN 

Als bestuurslid Talentontwikkeling & opleiding ben je verantwoordelijk voor het scouten van talent en 
het ontwikkelen, implementeren en borgen van decentrale opleidingen, met als doel het verder 
ontwikkelen van talenten. Je fungeert als HR-sparringpartner voor andere bestuursleden en werkt nauw 
samen met andere regio- en afdelingsbesturen en het Landelijk Bureau van D66. Je levert een bijdrage 
aan het optimaal vervullen van functies, door het opstellen van functieprofielen en het attenderen van 
talenten op vacatures. 

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  

• Medeverantwoordelijk voor voldoende gekwalificeerde kandidaten voor zowel politieke 
functies als bestuurlijke verenigingsfuncties; 

• Inventariseert bij leden de behoefte aan opleidingen en ontplooit naar aanleiding daarvan 
initiatieven; 

• Is integer en discreet vanwege het delicate politieke proces, bijv. als adviseur van 
stemadviescommissies; 

• Streeft naar een professionele organisatie waarbij de beste kandidaat op de juiste plaats komt; 
• Voldoet aan kennisbehoefte van de (fractie)leden d.m.v. het opzetten en organiseren van 

opleidingen, bijv. voor aankomend raadsleden; 
• Scout proactief talent voor functies; 
• Biedt (gevraagd en ongevraagd) ondersteuning aan bestuursleden rondom het invullen van 

openstaande vacatures (matchen); 
• Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen. 

COMPETENTIEPROFIEL  

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

• Netwerkgerichtheid 
• Besluitvaardigheid 
• Ondernemerschap 
• Resultaatgerichtheid 

 

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. 


