
Vacatures Regiobestuur     D66 Utrecht     

Door aflopende bestuurstermijnen, gewijzigde persoonlijke omstandigheden en het wisselen van 
interne portefeuilles zijn er voor de volgende twee functies vacatures ontstaan:  

 Algemeen Secretaris 

 Campagne en Communicatie 

Algemeen: 

Het Regiobestuur van D66 Utrecht heeft als kerntaak de Provinciale Verkiezingen goed te 
organiseren en regelmatig Algemene Regiovergaderingen (ARV) uit te schrijven. Naast deze taken 
fungeert het Regiobestuur binnen de vereniging ook als schakel tussen landelijke bestuur en lokale 
afdelingen. Het bestuur ontplooit activiteiten gericht op ledenbinding en opleidingen.  

Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om meer zichtbaar, meer actief en meer faciliterend te 
zijn naar alle afdelingen in de provincie Utrecht. Daarbij hoort ondersteuning, kennisdeling, opleiden 
en netwerken. Om de ambities waar te kunnen waarmaken, is het regiobestuur van de provincie 
Utrecht, thans op zoek naar een algemeen secretaris en een bestuurslid Campagne en 
Communicatie. 

 

 

Profiel Algemeen secretaris 
De secretaris is het ‘procedurele geweten’ van het bestuur. Hij zorgt ervoor dat de besluitvorming 
conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor 
het aanspreekpunt voor de leden en de bestuurders.  De secretaris houdt zich voornamelijk bezig 
met de organisatie van het bestuur en de afdeling. Hij is de spil wat betreft de interne 
communicatie. Hij verzamelt proactief zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het 
bestuur. De secretaris stelt de agenda van de vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt een 
verslag van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens 
de ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering de genomen besluiten vast. 
Deze stukken archiveert hij herkenbaar en traceerbaar.  

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden 

– Verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter; 
– Draagt zorg voor verslaglegging; 
– Houdt de regie op bestuurs- en ledenvergaderingen; 
– Is sparringpartner van de voorzitter in zowel de vergaderingen als daarbuiten voor de 
vergaderorde, het afronden van stukken en het bevorderen van resultaten; 
– Bereidt de agenda voor, legt de besluitvorming vast en monitort de resultaten (bijvoorbeeld 
door het bijhouden van een actiepuntenlijst); 
– Is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post (mails, bestuurdersportal) en de 
ledenadministratie van bestuur en politieke ambtsdragers via MijnD66.nl. 
 

Competenties 
Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende 
competenties: 
– Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich 
vastleggen door het uitspreken van meningen. 
– Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven 
nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren. 
– 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 

https://vereniging.d66.nl/bestuur-en-vereniging/evenknieen/campagne-communicatie/profiel-campagne-communicatie/


sprake is van tegengestelde belangen. 
– Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke 
kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen 
– 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.  
 
 

 
Interesse?  
Schriftelijk reageren voor 17 september 2016. (email: rob@rbu.d66.nl ) In de eerste week van 
september worden er gesprekken met de kandidaten gevoerd. Tijdens de ARV van 1 oktober 2016 
wordt de verkiezing voor de bestuursfuncties gehouden. 
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