Toekomstbestendig Bestuur
Nederlandse UNIFIL Vereniging
Adviesrapport en implementatievoorstel

Leusden, 6 januari 2020

Inleiding

In de zomer van 2019 heeft het bestuur van de Nederlandse Unifil Vereniging aan de, door
haar, ingestelde adviescommissie gevraagd een set van competenties voor de leden van het
bestuur van de Nederlandse Unifil Vereniging samen te stellen.
Tijdens de uitwerking van de opdracht van het bestuur heeft de adviescommissie gemeend
ook naar de samenstelling van de bestuursfuncties in het bestuur te kijken. Deze is naar
mening van de adviescommissie niet meer passend bij het vervullen van de toekomstige
bestuurstaken.
De adviescommissie adviseert het bestuur een scheiding aan te brengen tussen het besturen
van de vereniging en de uitvoering van taken. De taakgerichte en operationele
werkzaamheden worden ondergebracht in commissies onder aansturing van één of
meerdere bestuursleden. De commissieleden hebben daardoor geen zitting in het bestuur.
Voor een succesvolle implementatie van het voorgestelde bestuursmodel is de
adviescommissie van mening, dat de huidige statuten van de vereniging en het huishoudelijk
reglement een aanpassing behoeven. Hiermee wordt geborgd dat de toetsing van kandidaatbestuursleden op de vastgestelde functieprofielen altijd plaatsvindt en dat kandidaatbestuursleden niet uitsluitend op basis van stemmen een bestuursfunctie kunnen gaan
vervullen.
Werkwijze van de commissie
De competentieset van ieder bestuurslid is tot stand gekomen na consultatie van de leden
van de adviescommissie. Basis voor de selectie van de competenties is een door de overheid
gehanteerd model van competenties voor het maken van functieprofielen. Deze zijn nadien
binnen de commissie besproken en op basis van overeenstemming is tot een keuze
gekomen.
Gedurende de werkzaamheden van de commissie is in september 2019 het eerste concept
van de resultaten aan het bestuur van de NUV voorgelegd voor een toetsing. Het door de
adviescommissie aangeleverde concept werd door het bestuur goedgekeurd.
De werkzaamheden van de commissie hebben de onderstaande tijdlijn gevolgd.



4de week juli 2019 voorzitter profielschets samenstellen + die van secretaris
voorbereiden. Gereed op 24 juli 2019 inclusief advies voor de samenstelling van het
bestuur op basis van functies.
10 september 2019: Adviescommissie en bestuur NUV beoordelen eerste concept
van profielschets of deze aan verwachtingen voldoet. Bijstelling daar waar nodig van
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bestuur NUV aan Adviescommissie. Dat gesprek heeft op 24 september 2019
plaatsgevonden. Bestuur stemt in met eerste concept.
2de week oktober 2019 idem voor secretaris en penningmeester. Gereed op 9
oktober 2019, inclusief die van de overige bestuursleden.
23 oktober 2019 extra bijeenkomst voor samenstellen advies voor het aanpassen van
statuten, huishoudelijk reglement en implementatievoorstel.
1ste week november 2019: Concept rapport met beschrijving van alle
bestuursfuncties gereed op 31 oktober 2019, definitieve afronding 6 november 2019.
Hierdoor is het rapport van de adviescommissie een maand eerder klaar dan volgens
planning voorzien. Kan mogelijk al in bestuursvergadering van 10 november 2019
worden besproken.

Resterend tijdspad:



3 december 2019: Adviescommissie levert 3 profielschetsen van leden Dagelijks
Bestuur aan bij bestuur NUV.
10 december 2019: worden de profielschetsen toegelicht en besproken waarna
bestuur besluit deze al dan niet goed te keuren

De adviescommissie bestaat uit de leden:
Ronald Bergkamp
Helmut Hermans
Jan Leenslag
Hans van Lent
Fred Krijnen
Ruud Zwiers

Adviescommissie Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging

2

Inhoudsopgave
Onderwerp

Samenstelling van bestuur op basis van functies
Onderlinge vergelijking van competentie per functie
Borgen toepassing competentiesets bij selectie kandidaatbestuurslid
Competenties Voorzitter
Competenties Vicevoorzitter
Competenties Secretaris
Competenties Penningmeester
Competenties Bestuurslid Interne Commissies S1
Competenties Bestuurslid Externe Commissies S4
Competenties Bestuurslid Communicatie S6

Adviescommissie Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging

Pagina
4
5
6
11
13
15
17
19
21
23

3

Samenstelling van bestuur op basis van functies
Met het samenstellen van de set van competenties van de voorzitter is geconstateerd, dat
gekeken moet worden naar de formatie van het bestuur van NUV.
Hoewel niet in de scope van de opdracht voorzien, is de commissie van mening een
ongevraagd advies te kunnen geven over de voor hen ideale samenstelling van het bestuur.
Hierop wordt dan de set van competenties van de bestuursleden gebaseerd. Belangrijk is het
bepalen van de verhouding van interne en externe focus van iedere bestuurder.
De adviescommissie stelt daarom de volgende samenstelling van het bestuur op
functieniveau voor:
Bestuursfunctie

Focus (verhouding)

voorzitter
vicevoorzitter

interne focus (70/30)
externe focus, vervangt voorzitter (70/30)
interne focus, vervangt vicevoorzitter
(80/20)
financiële focus (100/0)
coördinator interne commissies NUV
coördinator externe commissies NUV
interne en externe communicatie

secretaris
penningmeester
bestuurslid interne commissies
bestuurslid externe commissies
bestuurslid communicatie

De commissie adviseert de algemeen bestuursleden een nader te definiëren rol te geven in
de aansturing van een of meerdere commissies. Hiermee zijn de commissieleden (vaak met
een meer uitvoerende - dan beleidsvormende - taak) in het bestuur vertegenwoordigd door
een algemeen bestuurslid in de rol van coördinator interne commissies NUV en coördinator
externe commissies.
De werkbelasting van de zogeheten kernfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester)
zal door de spreiding van de verantwoordelijkheden meer passend zijn.
De wijziging in de aansturing heeft tot gevolg dat de commissieleden geen onderdeel
uitmaken van het bestuur.
De adviescommissie doet geen uitspraak over de tijdsbesteding per bestuursfunctie omdat
deze voor haar moeilijk was in te schatten. Wel wordt geadviseerd de tijdbesteding in de
vacaturetekst te vermelden.
In het implementatieplan zal een overgangsregeling voor de huidige bestuursleden tot einde
zittingstermijn nader worden uitgewerkt.
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Onderlinge vergelijking van competenties per functie
In de opstelling van de competenties van de functies is per competentie een nummer
toegekend.
In het onderstaande overzicht zijn de competenties op basis van nummer per functie
ingedeeld om te bezien of de functies onderling niet te veel overeenkomsten vertonen. De
functies van een bestuur worden geacht ieder verschillende en unieke competenties te
hebben die complementair zijn.
Uit het schema blijkt dat voldoende mate van onderscheid per functie is voor wat betreft de
competentie-definitie.
nr.//functie

Competentie

1

aansturen groep

2

aanst.mdw

3

aanst.org

4

accuraat wrkn

5

analyseren

8

bestuurssensi

9

contactgericht

10

creativiteit

11

delegeren

15

flexibiliteit

16

initiatief

17

inlevingsvermgn

18

integriteit

22

mondeling uitdr

23

motiveren

24

netwerken

25

omgevingsbewustz

26

onafhankelijk

29

org.sensitiv

31

plannen n organis

33

samenwerkn

34

schrift. Uitdr

36

visie

37

voortgangscontr

VOORZITTER

VICE VZ

SECR

PENNING

LID S1

LID S4

LID S6

1

1

1

3
4
8

8
9

4
5

4

9

9
10

17
18
22

17
18
22

17
18
22

24

24
25

25

17
18
22

10
11
15
17
18
22
23

9
10

11
15
17
18
22
24

16
17
18
22
24
25

26
29

29

33
34
36

33
34

29
31
34

34

31
33
34

37

37

37
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Borgen toepassing competentiesets bij selectie van een kandidaatbestuurslid
Met het beschrijven van de gewenste competenties voor de bestuursfuncties is de vraag
gesteld of in de huidige procedure voor de selectie van een kandidaat bestuurslid de
geschiktheid van deze wordt bepaald aan de hand van de beschreven competenties. Voor de
beantwoording van deze vraag is gekeken naar de statuten van de vereniging en het
huishoudelijk reglement.
In de statuten is vastgelegd dat de ALV het bestuur verkiest en dat het bestuur uit haar
midden de voorzitter, secretaris en penningmeester benoemt. Zowel bestuur als de leden
(met een minimum aantal van 10) kunnen kandidaten voordragen. Hoewel in de statuten is
vastgelegd dat de kandidaat-bestuursleden een cv moeten aanleveren is niet
voorgeschreven dat men moet voldoen aan bepaalde competenties.
Bestuur
ARTIKEL 8
1. Het bestuur bestaat maximaal uit zeven (7) meerderjarige personen, die door de ALV
worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in
lid 2.
2. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste 10
leden. De voordracht daartoe moet uiterlijk twee weken voor een ALV bekend
worden gesteld en vergezeld zijn van een cv.
3. De ALV stemt in met een meerderheid van stemmen.
4. De Vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden
rechten bedingen. De Vereniging kan krachtens besluit van de ALV genomen met een
volstrekte meerderheid van stemmen ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
Bestuursfuncties en besluitvorming bestuur
ARTIKEL 10
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één (1) functie bekleden.
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde
oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een ander bestuurslid anders wensen.
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5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door de voorzitter en de secretaris of notulist worden
afgeprocedeerd.
In het Huishoudelijk Reglement (gepubliceerd 1 april 2012) is niet voorzien in een procedure
voor de verkiezing van bestuursleden.
In de huidige procedure voor het benoemen van een bestuurslid is het niet ondenkbaar dat
de macht der getallen leidend is in plaats van het voldoen aan een opgesteld functieprofiel
en daarbij horende competenties.
Willen we de aanstelling op basis van kwaliteit van een bestuursfunctie borgen dan zijn er
een aantal wijzigingen in de statuten gewenst. De grootste wijziging is dat het bestuur in
haar midden niet meer functies zal verdelen maar dat de ALV zich gaat uitspreken wie op
welke functie wordt gekozen. Hierbij zijn de vastgestelde functieprofielen/competenties
leidend.
Advies: Algemene Leden Vergadering kiest bestuursleden in functie.
Op basis van het voorgaande komt de adviescommissie met de onderstaande
uitgangspunten die zullen leiden tot een aanstelling van de bestuurslid op basis van
kwalitatieve uitgangspunten in plaats van de huidige numerieke.
1. Bestuursleden worden in functie gekozen.
2. De geschiktheid van het bestuurslid wordt bepaald aan de hand van de beschreven
competenties.
Deze wijziging leidt tot het herschrijven van artikel 10 lid 1 van de statuten van de
vereniging.
Advies: Stel een selectiecommissie in en leg een procedure vast in het Huishoudelijk
Reglement
Ingeval nieuwe bestuursleden moeten worden verkozen is het instellen van een
selectiecommissie die het bestuur en Algemene Leden Vergadering adviseert gewenst.
De hoofdtaak van de selectiecommissie is het vaststellen, dat de cv van de kandidaat en het
kennismakingsgesprek met de kandidaat-bestuurslid voldoen aan de vereisten die aan de
functie worden gesteld. Zij zal samen met het bestuur ook moeten inschatten of het karakter
van het kandidaat bestuurslid een vruchtvolle samenwerking met de andere bestuursleden
niet in de weg zit.
Het resultaat van de selectiecommissie is het presenteren van geschikte kandidaten aan de
Algemene Leden Vergadering.
De procedure voor de selectie, presentatie en verkiezing door de ALV heeft de volgende
elementen in zich.
1. Wanneer het moment voor de verkiezing van een bestuursfunctie zich aandient zal
het zittende bestuur een selectiecommissie benoemen. De voorkeur gaat hierbij uit
naar leden uit de adviescommissie en leden aan te wijzen door het bestuur met een
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minimum van drie leden. Het door het bestuur aan te wijzen lid kan ook een zittend
bestuurslid zijn.
2. Lid toont interesse in het vervullen van een functie en maakt dit kenbaar of een lid
wordt gevraagd door het bestuur of aantal leden om zich beschikbaar te stellen.
3. Ongeacht op welke wijze een lid tot kandidaat wordt verzocht zal de
selectiecommissie altijd de kandidaat toetsen. De kandidaten worden vooraf op de
hoogte gesteld van de selectie- en benoemingsprocedure zoals die staat beschreven
in het Huishoudelijk Reglement.
4. De kandidaat wordt geacht een pitch te houden met de motivatie waarom het lid
zich kandidaat stelt voor een specifieke bestuursfunctie. De pitch zal ook -na
voordracht door de selectiecommissie- moeten worden gehouden voor de Algemene
Leden Vergadering.
Voorwaarden en realisatie
Om de hiervoor beschreven situatie te realiseren moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. Deze zijn voornamelijk administratief van karakter.
In het Huishoudelijk Reglement zal een aantal artikelen die betrekking hebben op het
organisatiemodel moeten worden herschreven. De adviescommissie stelt in aanvulling
hierop voor een bestuurslid maximaal voor een periode van 5 jaar te laten verkiezen met
een maximum van 1 keer. Om de hun moverende redenen kan de ALV besluiten dispensatie
te verlenen aan een bestuurslid voor een afwijkende zittingstermijn.
In de Statuten zullen de hieronder vermelde artikelen moeten worden herschreven.
Het betreffen de artikelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artikel 8 : Bestuur
Artikel 9 : Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing
Artikel 10 : Bestuursfuncties en besluitvorming bestuur
Artikel 15 lid 5 : Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Artikel 15 lid 7 : Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Artikel 18 lid 1 : Voorzitterschap en Notulen

Realisatie
Leidend in de realisatie van de hiervoor beschreven voorwaarden is artikel 19 van de
statuten.
Statutenwijziging
ARTIKEL 19
1. De statuten kunnen pas door een besluit van de ALV worden gewijzigd. Die wordt
bijeen geroepen onder duidelijke en tijdige aankondiging dat een wijziging van de
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statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor die ALV moet
tenminste veertien (14) dagen bedragen. De voorgestelde statuten worden minimaal
14 dagen voor de ALV geplaatst op de website.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat
in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan een besluit worden genomen, mits met meerderheid
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Het in de leden 1 tot en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien op de ALV alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt aangenomen.
4. Een statutenwijziging treedt pas inwerking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
In eerder verband heeft het bestuur zich uitgesproken om de benoeming van de nieuwe
bestuursleden op de Algemene Leden Vergadering in april 2020 te laten plaatsvinden.
Artikel 8 van de statuten voorziet in de benoeming van het aantal bestuursleden, dat wijzigt
in het nieuwe bestuursmodel niet. Artikel 10 staat niet toe dat de Algemene Vergadering
zich uitspreekt over de benoeming van bestuursfuncties. In het nieuwe bestuursmodel is dat
wel gewenst.
Implementatie
De adviescommissie ziet het als haalbaar dat voor de ALV van april 2020 zowel de statuten
worden gewijzigd, als ook het Huishoudelijk Reglement, en het selectieproces van kandidaatbestuursleden volgens het voorgestelde model wordt opgestart. Cruciaal is de juiste timing
van de juiste activiteiten en het gegeven dat de huidige statuten leidend zijn in de wijziging
hiervan.
Advies: Implementeer de hervorming van het bestuursmodel en het verkiezingsproces op
basis van de onderstaande tijdlijn
Onderwerp
Uitwerking opdracht
Uitwerking opdracht

Actie
Opleveren concept advies
bestuur
Bespreken uitwerking opdracht
en vaststellen door bestuur

Wie
Adviescommissie

Opleverdatum
10 nov 2019

Bestuur

ntb

Indien bestuur instemt met advies en plan van realisatie en implementatie dan zijn de
processtappen en de te volgen tijdlijn als volgt. Gelijktijdig kan gezocht worden naar
kandidaten voor de invulling van het nieuwe bestuursmodel conform werkwijze nieuwe
selectiemodel.
Statuten herzien

Concept tekstvoorstel voor in
dit advies benoemde artikelen.

Adviescommissie
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Onderwerp

Actie

Wie

Statuten herzien

Adviescommissie presenteert
nieuwe tekstvoorstellen aan
bestuur
Bestuur stemt in met concept
teksten en geeft opdracht aan
notaris voorbereidingen voor
notariële akte te
Bestuur roept ALV bijeen voor
het vaststellen van
bestuursmodel, nieuwe
statuten, aanvullend
huishoudelijk reglement . In
verband met vereist quorum
wordt geadviseerd om op 31
jan 2020 twee vergaderingen
bijeen te roepen.
Wanneer ALV instemt met
nieuw bestuursmodel, nieuwe
statuten en aanvullend
huishoudelijk reglement volgt
de administratieve verwerking
en kan de werkwijze van de
selectiecommissie en
presentatie van nieuwe
kandidaten worden
gevalideerd.

Bestuur

Statuten herzien

Statuten herzien

Statuten herzien

Opleverdatum
Definitief concept 5 jan
2020
ntb

Bestuur

Uiterlijk 30 jan 2020
gereed

Bestuur

31 januari 2020

Bestuur

Februari/Maart 2020

Adviescommissie Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging

10

Voorzitter NUV
De functie van voorzitter van de Nederlandse Unifil Vereniging kan worden vervuld door die
persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Is representatief
Is lid van de vereniging
Heeft aantoonbare relevante bestuurlijke ervaring
Handelt integer
Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van voorzitter
Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en de functie is voor 70% gericht op het
vervullen van een interne leidende rol van bestuur én vereniging. 30% van de functie is
gericht op externe vertegenwoordiging en het ondersteunen van de vicevoorzitter in het
externe netwerk. De voorzitter vormt samen met de vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester het dagelijks bestuur.
De voorzitter bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Aansturen organisatie (3). De voorzitter geeft vanuit de visie van de vereniging
sturing aan de organisatie. De voorzitter stuurt op het realiseren van de strategie en
de doelen van de vereniging.
2. Bestuurlijke sensitiviteit (8) De voorzitter is bestuurlijk sensitief. De voorzitter is op
de hoogte van de ontwikkelingen van de leden binnen de vereniging, herkent de
gevoeligheden, houdt bij bestuurlijke beslissingen en actie rekening met de gevolgen
voor het bestuur en de leden van de vereniging. Gaat bij de leden na of er draagvlak
is.
3. Inlevingsvermogen (17) De voorzitter heeft inlevingsvermogen en houdt rekening
met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. De voorzitter toont
interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander. Gaat tactvol om
met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en houdt rekening met
positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar nodig bespreekbaar.
4. Integriteit (18) De voorzitter handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De voorzitter houdt zich aan de normen, waarden en huisregels
van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol en stelt zo
nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij verleiding en druk
integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
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5. Netwerken (24) De voorzitter onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen
en buiten de vereniging, om informatie en medewerking te verwerven. De
voorzitter onderhoudt het netwerk en bouwt deze uit. Benut op het juiste moment het
netwerk om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Wisselt informatie uit
met relevante personen en organisaties. Benadert mensen om steun, medewerking of
invloed te verkrijgen.
6. Organisatiesensitiviteit (29) De voorzitter houdt rekening met de gevolgen van de
interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de vereniging. De voorzitter
vormt een oordeel op basis van feiten, argumenten en afwegingen. Houdt rekening
met relevante aspecten en weegt alternatieven tegen elkaar. Betrekt anderen op
haalbaarheid, draagvlak en mogelijke gevolgen bij de beoordeling. Argumenteert
besluitvorming.
7. Samenwerken (33) De voorzitter werkt samen met anderen aan een gezamenlijk
doel. De voorzitter zoekt de samenwerking op, deelt kennis, informatie en ideeën met
anderen en draagt bij aan een goede onderlinge verstandhouding en relatie. Is
hulpvaardig en stelt gemeenschappelijk belang boven persoonlijk belang.
8. Visie (36) De voorzitter heeft een duidelijke zienswijze op de actuele situatie en op
de toekomst van de vereniging. De voorzitter ontwikkelt samen met de andere
bestuursleden een visie voor de toekomst van de vereniging. Vertaalt ontwikkelingen
in een toekomstbeeld. Plaatst actuele vraagstukken en ontwikkelingen in een lange
termijn perspectief.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)
3. Goede en oprechte luistervaardigheid (21)
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Vicevoorzitter NUV
De functie van vicevoorzitter van de Nederlandse Unifil Vereniging kan worden vervuld door
die persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Is representatief
Is lid van de vereniging
Heeft relevante bestuurlijke ervaring
Handelt integer
Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van vicevoorzitter
Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de vicevoorzitter de plaatsvervanger van de voorzitter bij diens
ontstentenis. In de taakverdeling is de focus van de vicevoorzitter binnen de vereniging
voornamelijk extern gericht. De vicevoorzitter is in het vervullen van de functie voornamelijk
gericht op de externe vertegenwoordiging van de vereniging, daar waar de voorzitter
voornamelijk een intern gerichte functie vervult naar de leden. De vicevoorzitter vormt
samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
De vicevoorzitter bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Bestuurlijke sensitiviteit (8) De vicevoorzitter is bestuurlijk sensitief. De
vicevoorzitter is op de hoogte van de ontwikkelingen van de leden binnen de
vereniging, herkent de gevoeligheden, houdt bij bestuurlijke beslissingen en actie
rekening met de gevolgen voor het bestuur en de leden van de vereniging. Gaat bij de
leden na of er draagvlak is.
2. Contactgericht (9) De functie van de vicevoorzitter is voornamelijk (70% van de focus)
gericht op het vertegenwoordigen van het bestuur en verenging naar externe
stakeholders en contacten. De vicevoorzitter legt makkelijk contact met anderen.
Stelt zich toegankelijk en benaderbaar op, staat open voor nieuwe contacten en stap
gemakkelijk op iemand af, ook in onbekende situaties.
3. Inlevingsvermogen (17) De vicevoorzitter heeft inlevingsvermogen en houdt
rekening met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. De
vicevoorzitter toont interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de
ander. Gaat tactvol om met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en
houdt rekening met positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar
nodig bespreekbaar.
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4. Integriteit (18) De vicevoorzitter handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De vicevoorzitter houdt zich aan de normen, waarden en
huisregels van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol
en stelt zo nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij
verleiding en druk integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie.
5. Netwerken (24) De vicevoorzitter onderhoudt en benut relaties en contacten,
binnen en buiten de vereniging, om informatie en medewerking te verwerven. De
vicevoorzitter onderhoudt het netwerk en bouwt deze uit. Benut op het juiste moment
het netwerk om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Wisselt informatie
uit met relevante personen en organisaties. Benadert mensen om steun,
medewerking of invloed te verkrijgen.
6. Omgevingsbewustzijn (25) De vicevoorzitter houdt rekening met relevante externe
ontwikkelingen en omstandigheden. Volgt relevante ontwikkelingen buiten de
vereniging. Signaleert deze en de vertaalt de impact van de omstandigheden op de
visie en beleid van de vereniging.
7. Organisatiesensitiviteit (29) De vicevoorzitter houdt rekening met de gevolgen van
de interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de vereniging. De
vicevoorzitter vormt een oordeel op basis van feiten, argumenten en afwegingen.
Houdt rekening met relevante aspecten en weegt alternatieven tegen elkaar. Betrekt
anderen op haalbaarheid, draagvlak en mogelijke gevolgen bij de beoordeling.
Argumenteert besluitvorming.
8. Samenwerken (33) De vicevoorzitter werkt samen met anderen aan een
gezamenlijk doel. De vicevoorzitter zoekt de samenwerking op, deelt kennis,
informatie en ideeën met anderen en draagt bij aan een goede onderlinge
verstandhouding en relatie. Is hulpvaardig en stelt gemeenschappelijk belang boven
persoonlijk belang.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)
3. Goede en oprechte luistervaardigheid (21)
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Secretaris NUV

De functie van secretaris van de Nederlandse Unifil Vereniging kan worden vervuld door die
persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1. Is representatief
2. Is lid van de vereniging
3. Heeft bestuurlijke ervaring en is bekend met de algemene werkzaamheden van de
functie van secretaris
4. Handelt integer
5. Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van secretaris
6. Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de secretaris de plaatsvervanger van de vicevoorzitter bij diens
ontstentenis. In de taakverdeling is de focus van de secretaris voornamelijk intern gericht
(80%) en voor 20% extern gericht. De secretaris vormt samen met de voorzitter,
vicevoorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.
De secretaris bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Werkt accuraat (4) De secretaris van de NUV is verantwoordelijk voor de het reilen
en zeilen van het bestuurs- en verenigingssecretariaat. Is zorgvuldig in het
voorbereiden van de benodigde documenten en te maken afspraken voor
bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen. Signaleert en corrigeert
afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van routinematig taken. Houdt zich aan
de voor de vereniging geldende voorschriften en onderschrijft deze. Zorgt voor een
toegankelijk archief.
2. Contactgericht (9) De secretaris stelt zich toegankelijk en benaderbaar op. Legt
makkelijk contact en staat open voor nieuwe contacten. Is proactief in het benaderen
van leden voor wat betreft bestuurlijke en secretariële aangelegenheden.
3. Inlevingsvermogen (17) De secretaris heeft inlevingsvermogen en houdt rekening
met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. De secretaris toont
interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander. Gaat tactvol om
met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en houdt rekening met
positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar nodig bespreekbaar.
4. Integriteit (18) De secretaris handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De secretaris houdt zich aan de normen, waarden en huisregels
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van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol en stelt zo
nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij verleiding en druk
integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
5. Omgevingsbewustzijn (25) De secretaris houdt rekening met relevante externe
ontwikkelingen en omstandigheden. Volgt relevante ontwikkelingen buiten de
vereniging. Signaleert deze en de vertaalt de impact van de omstandigheden op de
visie en beleid van de vereniging.
6. Organisatiesensitiviteit (29) De secretaris houdt rekening met de gevolgen van de
interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de vereniging. De secretaris
vormt een oordeel op basis van feiten, argumenten en afwegingen. Houdt rekening
met relevante aspecten en weegt alternatieven tegen elkaar. Betrekt anderen op
haalbaarheid, draagvlak en mogelijke gevolgen bij de beoordeling. Argumenteert
besluitvorming.
7. Plannen en organiseren (31) De secretaris bepaalt een geschikte werkaanpak voor
een doel of taak en regelt de uitvoering. Te behalen doelen en resultaten worden
vooraf bepaald, stelt prioriteiten en maakt een haalbare en realistische planning van
mensen, tijd en geld. Houdt rekening met beschikbaarheid van anderen en stemt
planningen hierop zo nodig af. Organiseert het werk zodanig dat deze eenvoudig en
transparant overdraagbaar is.
8. Voortgangscontrole (37) De secretaris volgt en controleert de voortgang van eigen
activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij. Controleert de voortgang
van activiteit, informeert anderen over de voortgang en signaleert tijdig afwijkingen
in gemaakte afspraken en stuurt deze bij.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)

Adviescommissie Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging

16

Penningmeester NUV
De functie van penningmeester van de Nederlandse Unifil Vereniging kan worden vervuld
door die persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1. Is representatief
2. Is lid van de vereniging
3. Heeft bestuurlijke ervaring en is bekend met de algemene werkzaamheden van de
functie van penningmeester
4. Handelt integer
5. Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van penningmeester
6. Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de penningmeester een intern gericht functie met een nadrukkelijke
focus op het beheren, (laten) administreren en het beschikbaar stellen van financiële
middelen. De penningmeester vormt samen met de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris
het dagelijks bestuur.
De penningmeester bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Werkt accuraat (4) De penningmeester van de NUV is verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële middelen van de vereniging. Is zorgvuldig in het
administreren van alle financiële transacties, ziet toe op tijdige ontvangst en
betalingen van financiële middelen en organiseert, signaleert en controleert het bij
derden onderbrengen van verenigingsgelden en vermogen. Werkt volgens een
jaarlijkse cyclus de begroting en financieel verslag uit en stelt deze ten behoeve van
de (periodieke) kascontrole volledig en tijdig ter beschikking. Signaleert en corrigeert
afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van routinematig taken. Houdt zich aan
de voor de vereniging geldende voorschriften en onderschrijft deze.
2. Analyseren (5) De penningmeester herkent de kern en de verbanden in situaties,
vraagstukken en gegevens. Analyseert continue de aard van de mutaties in de
financiële middelen, ziet toe op realisatie van de begroting conform de afspraken
binnen bestuur en besluiten van de Algemene Leden Vergadering. Draagt zorg en
organiseert beschikbaarheid van financiële middelen op basis van de toekomstige
behoefte van de vereniging.
3. Creativiteit (10) De penningmeester denkt buiten gebaande paden voor het vinden
van oplossingen. Brengt vernieuwende ideeën en nieuwe invalshoeken in voor het
vinden van ontbrekende financiële middelen. Bekijkt vraagstukken vanuit meerdere
invalshoeken.
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4. Inlevingsvermogen (17) De penningmeester heeft inlevingsvermogen en houdt
rekening met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. De
penningmeester toont interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de
ander. Gaat tactvol om met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en
houdt rekening met positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar
nodig bespreekbaar.
5. Integriteit (18) De penningmeester handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De penningmeester houdt zich aan de normen, waarden en
huisregels van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol
en stelt zo nodig het naleven van (óók voor anderen) de normen en waarden aan de
orde. Blijft bij verleiding en druk integer handelen. Gaat zorgvuldig om met
vertrouwelijke informatie.
6. Onafhankelijkheid (26) De penningmeester handelt op basis de algemene
boekhuidkundige principes en vormt zich een mening los van anderen. De
penningmeester heeft in zijn rol als beheerder van de financiële middelen een
nadrukkelijke stem in de besteding daarvan en ziet in de controlerende taak toe op de
juiste besteding en verantwoording en spreekt daar anderen op aan.
7. Voortgangscontrole (37) De penningmeester volgt en controleert de voortgang van
eigen activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij. Controleert de
voortgang van activiteit, informeert anderen over de voortgang en signaleert tijdig
afwijkingen in gemaakte afspraken en stuurt deze bij.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)

Adviescommissie Bestuur Nederlandse Unifil Vereniging

18

Bestuurslid Interne Commissies

De functie van Bestuurslid Interne Commissies van de Nederlandse Unifil Vereniging kan
worden vervuld door die persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1.
2.
3.
4.
5.

Is representatief
Is lid van de vereniging
Heeft bestuurlijke ervaring en in commissiewerkzaamheden
Handelt integer
Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van Bestuurslid Interne
Commissies
6. Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de functie van het Bestuurslid Interne Commissies gepositioneerd als
algemeen bestuurslid met portefeuille. Binnen de portefeuille coördineert het bestuurslid
de werkzaamheden van de commissies met een voor de vereniging intern aandachtsgebied.
Deze commissies verrichten werkzaamheden ten behoeve van de vereniging zonder enige
verbinding naar externe partijen.
Het bestuurslid bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Aansturing van commissies (1) Het bestuurslid zorgt samen met de coördinatoren
van de commissies voor het bereiken van de gestelde doelen. Is gericht op
samenwerking met de coördinatoren van de commissies en vertegenwoordigd hen
binnen de het bestuur. Benut de kwaliteiten en eigenschappen van de commissies en
haar leden, organiseert afstemming en overleg en bespreekt regelmatig voortgang en
stand van zaken. Spant zich in om de commissies die middelen te laten verkrijgen
zodat zij hun werkzaamheden en doelen efficiënt en effectief kunnen uitvoeren en
behalen.
2. Creativiteit (10) Het bestuurslid denkt buiten gebaande paden voor het vinden van
oplossingen. Brengt vernieuwende ideeën en nieuwe invalshoeken in voor het vinden
van oplossingen. Bekijkt vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en schroomt
niet om niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk aan te bieden.
3. Delegeren (11) Deelt taken en bevoegdheden toe aan anderen. Kiest geschikte
mensen voor de over te dragen taken en bevoegdheden. Geeft relevante informatie
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mee en geeft anderen voldoende zelfstandigheid bij het uitvoeren van overgedragen
taken en bevoegdheden.
4. Flexibiliteit (15) Past het doel en/of aanpak aan als de omstandigheden daar
aanleiding toe geven. Kiest een aanpak die past bij de situatie en past doelen en
eigen gedrag aan bij veranderde omstandigheden.
5. Inlevingsvermogen (17) Het bestuurslid heeft inlevingsvermogen en houdt rekening
met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. Het bestuurslid toont
interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander. Gaat tactvol om
met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en houdt rekening met
positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar nodig bespreekbaar.
6. Integriteit (18) Het bestuurslid handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De bestuurslid houdt zich aan de normen, waarden en
huisregels van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol
en stelt zo nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij
verleiding en druk integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie.
7. Motiveren (23) Stimuleert bij anderen betrokkenheid en actie. Onderneemt actie
om anderen enthousiast en betrokken te maken. Toont vertrouwen in anderen en
maakt prestaties en bijdragen van anderen zichtbaar. Toont de eigen verbondenheid
met de doelen van de vereniging en daarvan afgeleide taken.
8. Plannen en organiseren (31) Het bestuurslid bepaalt een geschikte werkaanpak
voor een doel of taak en regelt de uitvoering. Te behalen doelen en resultaten
worden vooraf bepaald, stelt prioriteiten en maakt een haalbare en realistische
planning van mensen, tijd en geld. Houdt rekening met beschikbaarheid van anderen
en stemt planningen hierop zo nodig af. Organiseert het werk zodanig dat deze
eenvoudig en transparant overdraagbaar is.
9. Samenwerken (33) Het bestuurslid werkt samen met anderen aan een gezamenlijk
doel. Het bestuurslid zoekt de samenwerking op, deelt kennis, informatie en ideeën
met anderen en draagt bij aan een goede onderlinge verstandhouding en relatie. Is
hulpvaardig en stelt gemeenschappelijk belang boven persoonlijk belang.
10. Voortgangscontrole (37) Het bestuurslid volgt en controleert de voortgang van
eigen activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij. Controleert de
voortgang van activiteit, informeert anderen over de voortgang en signaleert tijdig
afwijkingen in gemaakte afspraken en stuurt deze bij.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
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2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)
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Bestuurslid Externe Commissies
De functie van Bestuurslid Externe Commissies van de Nederlandse Unifil Vereniging kan
worden vervuld door die persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1.
2.
3.
4.
5.

Is representatief
Is lid van de vereniging
Heeft bestuurlijke ervaring en in commissiewerkzaamheden
Handelt integer
Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van Bestuurslid Externe
Commissies
6. Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de functie van het Bestuurslid Externe Commissies gepositioneerd als
algemeen bestuurslid met portefeuille. Binnen de portefeuille coördineert het bestuurslid
de werkzaamheden van de commissies met een voor de vereniging extern aandachtsgebied.
Deze commissies verrichten werkzaamheden ten behoeve van de vereniging waarbij een
samenwerkingsverband met externe partijen is aangegaan.
Het bestuurslid bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Aansturing van commissies (1) Het bestuurslid zorgt samen met de coördinatoren
van de commissies voor het bereiken van de gestelde doelen. Is gericht op
samenwerking met de coördinatoren van de commissies en vertegenwoordigd hen
binnen de het bestuur. Benut de kwaliteiten en eigenschappen van de commissies en
haar leden, organiseert afstemming en overleg en bespreekt regelmatig voortgang en
stand van zaken. Spant zich in om de commissies die middelen te laten verkrijgen
zodat zij hun werkzaamheden en doelen efficiënt en effectief kunnen uitvoeren en
behalen.
2. Contactgericht (9) Het bestuurslid stelt zich toegankelijk en benaderbaar op. Legt
makkelijk contact en staat open voor nieuwe contacten. Is proactief in het benaderen
van leden die op basis van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan het
realiseren een taak of doel.
3. Delegeren (11) Deelt taken en bevoegdheden toe aan anderen. Kiest geschikte
mensen voor de over te dragen taken en bevoegdheden. Geeft relevante informatie
mee en geeft anderen voldoende zelfstandigheid bij het uitvoeren van overgedragen
taken en bevoegdheden.
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4. Flexibiliteit (15) Past het doel en/of aanpak aan als de omstandigheden daar
aanleiding toe geven. Kiest een aanpak die past bij de situatie en past doelen en
eigen gedrag aan bij veranderde omstandigheden.
5. Inlevingsvermogen (17) Het bestuurslid heeft inlevingsvermogen en houdt rekening
met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. Het bestuurslid toont
interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander. Gaat tactvol om
met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en houdt rekening met
positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar nodig bespreekbaar.
6. Integriteit (18) Het bestuurslid handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De bestuurslid houdt zich aan de normen, waarden en
huisregels van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol
en stelt zo nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij
verleiding en druk integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie.
7. Netwerken (24) Het bestuurslid onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen
en buiten de vereniging, om informatie en medewerking te verwerven. Het
bestuurslid onderhoudt het netwerk en bouwt deze uit. Benut op het juiste moment
het netwerk om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Wisselt informatie
uit met relevante personen en organisaties. Benadert mensen om steun,
medewerking of invloed te verkrijgen.
8. Plannen en organiseren (31) Het bestuurslid bepaalt een geschikte werkaanpak
voor een doel of taak en regelt de uitvoering. Te behalen doelen en resultaten
worden vooraf bepaald, stelt prioriteiten en maakt een haalbare en realistische
planning van mensen, tijd en geld. Houdt rekening met beschikbaarheid van anderen
en stemt planningen hierop zo nodig af. Organiseert het werk zodanig dat deze
eenvoudig en transparant overdraagbaar is.
9. Samenwerken (33) Het bestuurslid werkt samen met anderen aan een gezamenlijk
doel. Het bestuurslid zoekt de samenwerking op, deelt kennis, informatie en ideeën
met anderen en draagt bij aan een goede onderlinge verstandhouding en relatie. Is
hulpvaardig en stelt gemeenschappelijk belang boven persoonlijk belang.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)
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Bestuurslid Communicatie
De functie van Bestuurslid Communicatie van de Nederlandse Unifil Vereniging kan worden
vervuld door die persoon die volgende waarden onderschrijft en daar naar handelt:
1.
2.
3.
4.
5.

Is representatief
Is lid van de vereniging
Heeft bestuurlijke ervaring en in commissiewerkzaamheden
Handelt integer
Is bereid tijd vrij te maken voor de vervulling van de functie van Bestuurslid
Communicatie
6. Onderschrijft actief de toepasselijkheid van militair ceremonieel, -decorum en
uniformering bij gepaste gelegenheden
7. Verstrekt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Binnen het bestuur is de functie van het Bestuurslid Communicatie gepositioneerd als
algemeen bestuurslid met portefeuille. Binnen de portefeuille coördineert het bestuurslid
de werkzaamheden van alle facetten die zich bezighouden met marketing en communicatie
van de vereniging. De rol van de functie is zowel intern als extern gericht en heeft tevens een
adviserende rol naar het bestuur. De functie heeft een sterk coördinerende en sterk
adviserende rol ingeval van calamiteiten en incidenten die schade (kunnen) toebrengen aan
het imago van de vereniging. Stelt een strategie voor de communicatie/informatie van de
vereniging op en ziet toe op de naleving daarvan door bestuur(sleden) en leden van de
vereniging.
Het bestuurslid bezit tenminste de navolgende competenties.
Algemeen
1. Aansturing van disciplines die zich bezighouden met marketing en communicatie.
commissies (1) Het bestuurslid zorgt samen met de coördinatoren van de
disciplines voor het bereiken van de gestelde doelen. Is gericht op samenwerking
met de coördinatoren van de diverse disciplines en vertegenwoordigd hen binnen de
het bestuur. Benut de kwaliteiten en eigenschappen van de disciplines en haar leden,
organiseert afstemming en overleg en bespreekt regelmatig voortgang en stand van
zaken. Spant zich in om de disciplines die middelen te laten verkrijgen zodat zij hun
werkzaamheden en doelen efficiënt en effectief kunnen uitvoeren en behalen.
2. Werkt accuraat (4) Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de het reilen en zeilen
van de interne en externe communicatie en informatieverstrekking uit naam van
de vereniging. Is zorgvuldig in het voorbereiden van informatievoorziening en doet
dubbelcheck op waarheidsvinding van te publiceren berichten, meningen en opinies.
Signaleert en corrigeert afwijkingen en onvolledigheden, ook in geval van
routinematig taken. Houdt zich aan de voor de vereniging geldende voorschriften en
onderschrijft deze. Zorgt voor een toegankelijk archief.
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3. Contactgericht (9) Het bestuurslid stelt zich toegankelijk en benaderbaar op. Legt
makkelijk contact en staat open voor nieuwe contacten. Is proactief in het benaderen
van leden die op basis van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan het
realiseren een taak of doel.
4. Creativiteit (10) Het bestuurslid denkt buiten gebaande paden voor het vinden van
oplossingen. Brengt vernieuwende ideeën en nieuwe invalshoeken in voor het vinden
van oplossingen. Bekijkt vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en schroomt
niet om niet alledaagse oplossingen voor een vraagstuk aan te bieden.
5. Initiatief (16) Het bestuurslid neemt initiatief en is proactief in het verspreiden en
communiceren van de doelstellingen en bereikte mijlpalen van de vereniging, zowel
intern als extern. Zoekt kansen en mogelijkheden op en benut die.
6. Inlevingsvermogen (17) Het bestuurslid heeft inlevingsvermogen en houdt rekening
met gevoelens, behoeften en achtergronden van anderen. Het bestuurslid toont
interesse in de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander. Gaat tactvol om
met de normen en waarden van de ander. Toont begrip en houdt rekening met
positie, wensen en belangen van anderen en maakt dat waar nodig bespreekbaar.
7. Integriteit (18) Het bestuurslid handelt integer volgens de algemeen aanvaarde
normen en waarden. De bestuurslid houdt zich aan de normen, waarden en
huisregels van de vereniging. Voorkomt belangenverstrengeling. Handelt respectvol
en stelt zo nodig het naleven van de normen en waarden aan de orde. Blijft bij
verleiding en druk integer handelen. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke
informatie.
8. Netwerken (24) Het bestuurslid onderhoudt en benut relaties en contacten, binnen
en buiten de vereniging, om informatie en medewerking te verwerven. Het
bestuurslid onderhoudt het netwerk en bouwt deze uit. Benut op het juiste moment
het netwerk om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Wisselt informatie
uit met relevante personen en organisaties. Benadert mensen om steun,
medewerking of invloed te verkrijgen.
9. Omgevingsbewustzijn (25) Het bestuurslid houdt rekening met relevante externe
ontwikkelingen en omstandigheden. Volgt relevante ontwikkelingen buiten de
vereniging. Signaleert deze en de vertaalt de impact van de omstandigheden op de
visie en beleid van de vereniging.
Gewenste extra competenties
1. Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (34)
2. Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (22)
3. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal
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