
4.4 Competentieprofiel regiobestuur en voorzitter

4.4.1 Competentieprofiel regiobestuur 

Het Landelijk Bestuur heeft in overleg met regionale en lokale vertegenwoordigers competentieprofiel 
opgesteld voor een team van bestuursleden. Dit competentieprofiel kan als hulpmiddel dienen bij het 
benaderen van of ‘sollicitatiegesprekken’ met kandidaat-bestuursleden. Niet elk bestuurslid hoeft 
alle competenties te bezitten. Ze zijn nadrukkelijk opgesteld voor het bestuurs-team als geheel.

Netwerkgerichtheid

Onderhoudt persoonlijke contacten op verschillend terrein. Heeft een uitgebreid netwerk. Wordt 
vaak benaderd. Benadert veelvuldig belangrijke contactpersonen.

Helikopterkwaliteit

Beziet problemen vanuit alle invalshoeken. Onderscheidt hoofd- van bijzaken en concentreert zich op 
de kern. Overziet de gevolgen van beslissingen volledig, ook op langere mijn. Kijkt altijd over 
regionale grenzen heen.

Resultaatgerichtheid

In staat de focus op het doel te houden. Houdt constant vernieuwingen wat betreft optimalisatie van 
resultaten in het oog.

Initiatief

Is trekker van vele vernieuwingen. Komt frequent met goede ideeën en oplossingen. Ruilt 
conventionele werkwijzen makkelijk in voor betere. Is de motor achter activiteiten.

Toewijding

Is ambitieus. Werkt met overgave. Neemt en legt verantwoording af. Kent eigen grenzen. Verdedigt 
op elk moment het beleid van de regio.

Samenwerken

Draagt bij aan een goede sfeer. Wordt zeer gewaardeerd. Staat altijd klaar voor anderen. Toont 
oprechte belangstelling. Biedt - op eigen initiatief - altijd een helpende hand. Is een bruggenbouwer.

Motiveren

Krijgt alles van leden gedaan. Laat ze groeien. Investeert veel energie in de relatie met hen en in de 
teamgeest. Stimuleert hun ontwikkeling en betrekt ze bij relevante zaken. Komt voor ze op.

4.4.2 Competentieprofiel regiovoorzitter

De regiovoorzitter wordt geconfronteerd met discussies, het maken van politieke keuzes en 
onderhandelingen. Om leiding te kunnen geven aan zowel het bestuur als aan de regio zijn daarom 
aanvullende competenties opgesteld voor de functie van regiovoorzitter. 

Coachen

Stimuleert zelfontwikkeling. Is helder over verwachtingen en opbouwend bij het geven van kritiek. 
Heeft plezier in het delen van kennis en vaardigheden. Neemt tijd voor vragen. Moedigt constant aan 
en neemt twijfels weg.



Ondernemerschap

Speelt voortreffelijk in op concurrentie van andere politieke partijen. Anticipeert op mogelijkheden in 
de ‘kiezersmarkt’. Is constant uit op vergroting van het politieke draagvlak en nieuwe activiteiten. 
Brengt constant nieuwe leden aan. Heeft visie en is zeer gedreven.

Leidinggeven 

Weet precies wanneer hij zaken moet volgen/loslaten. Heeft een prima band en warme belangstelling 
voor medebestuursleden en creëert uitstekende groepsbanden.

Profiel van de regiosecretaris

De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur en de regio, alsmede 
met de daaruit volgende werkzaamheden. Hij is de spil voor wat betreft de contacten met de leden 
en coördineert informatiestromen binnen en buiten de partij. De secretaris bereidt samen met de 
voorzitter alle bestuurs- en regiovergaderingen voor en verzorgt het verslag daarvan. De secretaris 
stelt tijdens de vergaderingen de genomen besluiten vast en bewaakt de voortgang. Hij houdt het 
postadres van de partij in de regio en verzamelt proactief zoveel mogelijk informatie en gegevens die 
van belang kunnen zijn voor het regiobestuur en deelt deze met de relevante (betrokken) personen 
binnen en buiten de partij. De secretaris bewaakt de statutaire en reglementaire beginselen van de 
partij. De secretaris is voorts medeverantwoordelijk voor de organisatie en aankondigingen van 
events e.d. en de informatie daarover naar de leden. 

Competentieprofiel secretaris 

Algemeen 

De secretaris is een spin in het web voor veel organisatorische werkzaamheden. 

Plannen en organiseren 

de secretaris voert werkzaamheden uit die tijdsgebonden zijn waarbij verschillende personen, 
organen of organisatie benaderd en betrokken worden. Hij plant, rappelleert, bespreekt, besluit en 
legt vast. 

Communiceren

de secretaris is de spil in de in- en externe communicatie. Hij heeft daarom goede mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden. Kan goed met IT en social media omgaan. 

Procedureel werken

de secretaris is bij de vervulling van zijn taken net zoals de overige leden van het bestuur 
onderworpen aan het huishoudelijk reglement D66 en de statuten van D66. Hij heeft daarom goede 
kennis van de procedurele, reglementaire juridische bepalingen zoals deze in de genoemde stukken 
zijn opgenomen en kan hiermee werken en de impact hiervan overzien alsmede deze overbrengen op 
de leden. 


