
Profielschets bestuurslid D66 Midden-Nederland 
 

Algemene informatie 

Het D66 regiobestuur Midden-Nederland heeft diverse opdrachten, zoals organisatie van 

de vereniging in de provincie Utrecht en Flevoland en de zorg voor ondersteuning van de 

twee goed functionerende Statenfracties. 

 

Hiernaast is het de ambitie van dit regiobestuur om de zichtbaarheid van D66 te 

vergroten en de afdelingen te ondersteunen en te verbinden, op inhoud en met elkaar. Zo 

is bijvoorbeeld elk bestuurslid contactpersoon voor een aantal afdelingen. 

Het regiobestuur zet zich in om de voortgang van activiteiten rond de diverse 

verkiezingen te borgen. Door bij te springen, door processen te versnellen, activiteiten op 

te schalen, resultaten breder te verspreiden, etc. Op deze wijze blijft het vliegwiel draaien 

en wordt energie gegenereerd om door te groeien. 

 

De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar. Na deze periode mag het bestuurslid 

zich opnieuw verkiesbaar stellen voor deze positie. De maximale zittingstermijn van een 

bestuurslid is 6 jaar. De rol van het bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch 

van aard, en niet politiek. Bijeenkomsten vinden vooral in de avonden en weekenden 

plaats. Gemiddeld besteedt een bestuurslid 4-6 uur per week aan bestuursactiviteiten. 

Een bestuursfunctie is onbezoldigd. 

 

Taken en verantwoordelijkheden bestuur 

- organiseren van minimaal twee ARV’s per jaar 

- zorg dragen voor jaarstukken 

- organiseren van provinciale verkiezingen 

- uitvoeren besluiten van ARV 

- onderhouden contacten met Statenfractie en afdelingen 

- ondersteunen en coachen van afdelingen en statenfracties 

- leden betrekken bij politieke of bestuurlijke activiteiten 

- werven en binden van leden 

- bewaken uitvoering verkiezingsprogramma 

- D66 vertegenwoordigen binnen en buiten de regio 

- vrijwilligers enthousiasmeren en waarderen 

 

Competenties voor elk bestuurslid 

- besluitvaardigheid: ondernemen van acties en vastleggen door uitspreken van meningen 

- leervermogen: open staan voor informatie, initiatieven nemen 

- netwerkgerichtheid: het vermogen om in een team te werken en relaties te zoeken en te 

onderhouden 

- onderhandelen: bereiken van goede resultaten zonder relaties te beschadigen 

- politieke sensitiviteit: het doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien 

van politieke kansen en gevaren en beschikken over verbindend vermogen 

- verbindingsgerichtheid: richting en binding geven aan een groep 

- visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten, conceptueel en beleidsmatig 

denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 

 



Specifieke competenties bij portefeuilles 

Het bestuur verdeelt de portefeuilles die bij algemeen bestuursleden horen, in onderling 

overleg. 

 

Voor het bestuurslid met de portefeuille Talentontwikkeling en Opleiding is het hebben 

van een netwerk en inzicht en ervaring in bestuursfuncties van belang. 

 

Voor het bestuurslid Politiek Debat een prikkelende en uitdagende houding, samen met 

een goed organiserend vermogen van belang. 

 

Voor het bestuurslid met de portefeuille Ledenwerving en -binding is een goed 

organiserend vermogen nodig en ervaring met verenigingsactiviteiten een pré. 

 

Voor het bestuurslid of de bestuursleden met de portefeuille campagne en communicatie 

zijn goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, social media skills, en ervaring in het 

communicatievak van belang. 

 

Procedure 

U kunt een korte motivatie (geschikt om met de leden te delen ten behoeve van de 

verkiezing) en CV (alleen voor bestuur en verkiezingscommissie) sturen aan de waarnemend 

secretaris, Jasper Aalbers (jfwaalbers@gmail.com) . De termijn sluit op 29 oktober 2020. Na 

deze datum kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek met de verkiezingscommissie. 

Deze commissie maakt een kort verslag van haar bevindingen, waarvan u kunt aangeven of 

het mag worden gedeeld op de ARV waar de verkiezing plaatsvindt. Bij één kandidaat 

kunnen de leden voor of tegen stemmen; bij meer kandidaten kunnen de leden hun voorkeur 

aangeven. 


