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Functieprofiel bestuurslid Ondersteuning afdelingen 

Regiobestuur D66 Noord-Holland  
 

Zittingstermijn: 3 jaar vanaf benoeming 
 
Het bestuurslid Ondersteuning afdelingen beschikt over affiniteit met organisatorische vraagstukken, is creatief 
en heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring. De uitdaging voor de komende jaren betreft het afnemend aantal 
vrijwilligers dat zich inzet voor de afdelingen en het verder uitbouwen van de reeds in gang gezette 
ontwikkelingen zoals het versterken van de bestaande afdelingen en het ondersteunen van verkenningen naar 
verdere samenwerking tussen afdelingen en het ondersteunen van lokale afdelingsbesturen bij conflicten. 

 
Competenties  
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:  
 

- Verbinden: geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 
samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 
bruggenbouwer.  

- Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig 
denken met daarbij de lange termijn voor ogen.  

- Politieke sensitiviteit: doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen 
en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen.  

- Netwerkgerichtheid: het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, 
relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn 
om werk gerelateerde doelen te realiseren.  

- Onderhandelen: het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van 
tegengestelde belangen.  

- Besluitvaardigheid: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen 
door het uitspreken van meningen.  
 

 
Het regiobestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Naast de functie 
specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in (zie algemeen profiel hieronder).   
 
Algemeen profiel bestuurskandidaat  
 
Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij/zij taken in het algemeen belang van de 
regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede) organiseren van 
bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de regio draaiend houden. Daarnaast is 
ieder bestuurslid onderdeel van een collegiaal bestuur waarbij in gezamenlijkheid de koers wordt bepaald, en 
besluiten worden genomen. 
 
Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden  

- Organiseren van ARV’s  
- Zorg dragen voor de jaarstukken (begroting/activiteitenplan, jaarrekening/-verslag), incl. aanleveren van 

een kopie van de goedgekeurde jaarrekening bij het Landelijk Bureau;  
- Het voordragen van een (permanente) programmacommissie voor het schrijven van het 

verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen;  
- Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio;  
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- Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures op overeenkomstig niveau;  
- Uitvoeren van de door de ARV genomen besluiten;  
- Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie;  
- Onderhouden van contacten met de Statenfractie;  
- Proactief betrekken van (nieuwe) leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;  
- Werven van nieuwe leden en proactief scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers en -

bestuurders;  
- Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;  
- Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;  
- Communiceren met de leden en andere partijorganen;  
- Vertegenwoordigen van de regio en D66 binnen en buiten de partij.  
- Enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen.  

 


