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Profiel vicevoorzitter  
 
Het bestuur van D66 Amersfoort is op zoek naar een vice voorzitter.  

Wil jij een breed netwerk in onze partij krijgen, dan is deze bestuursfunctie wellicht iets voor jou! 
Wie kan en wil zich kandideren? Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid 
kunnen zich kandideren door een mail te sturen aan de voorzitter@d66amersfoort.nl. De 
aanmeldingstermijn sluit op 21 juli 2018 om 24.00 uur. De verkiezing vindt plaats tijdens de 
eerstvolgende Algemene Afdelingsvergadering.  

Als vicevoorzitter ben je in staat om in collegiale samenwerking met de andere leden van het 
bestuur proactief te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en kansen te benoemen. De 
vicevoorzitter is de schakel tussen de afdelingsleden en het bestuur. Zij/hij betrekt leden bij de 
uitvoering van taken en werkzaamheden die belangrijk zijn voor de afdeling. Zij/hij vervangt de 
voorzitter van de afdeling indien deze is verhinderd. Bij langdurige ontsteltenis (langer dan 8 
weken) van de voorzitter krijgt de vicevoorzitter tijdelijk mandaat die het mogelijk maakt dat zij/hij 
als voorzitter kan optreden tot een nieuwe voorzitter is benoemd door de AAV van D66 
Amersfoort.  

De kerncompetenties van de vicevoorzitter zijn:  

• Zeer communicatief vaardig en verbindend vermogen;  

• Enthousiasmerend;  

• Consistent in denken en handelen;  

• Deskundig op het gebied van ledenactivering;  

• Wendbaar waar kan, slagvaardig waar moet;  

• Heeft het vermogen om zaken te delegeren;  

• Hoge mate van (politiek) omgevingssensitiviteit;  

• Analytisch vermogen;  

• Collegiaal;  

• Coachende kwaliteiten;  

• Netwerkgericht  

• Resultaatgericht (zonder het proces uit oog te verliezen);  
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• Stressbestendig;  

• Goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef;  

• Ervaring als voorzitter van een vergadering. 

De zittingstermijn voor deze functie is drie jaar, met de mogelijkheid om één keer herkozen te 
worden. 

Toelichting rolverdeling voorzitter en vicevoorzitter  

De voorzitter heeft als voornaamste taak de controle op het naleven van het 
verkiezingsprogramma door de fractie (met inachtneming van een eventueel gesloten 
coalitieakkoord). Daarnaast houdt de voorzitter politiek een vinger aan de pols bij de afstemming 
tussen fractie en leden over de te varen koers en draagt deze bij aan een adequaat functioneren 
van en een goede samenwerking tussen de fractieleden. Bij eventuele deelname aan een 
college voert de voorzitter periodiek strategisch overleg met de fractievoorzitter en de 
wethouder(s). De voorzitter draagt bij aan goede verhoudingen tussen fractieleden, eventuele 
wethouder(s) en leden van de afdeling. De voorzitter gaat periodiek naar 
voorzittersbijeenkomsten van Regio Midden Nederland, andere D66 gremia, landelijke D66-
bijeenkomsten en andere externe bijeenkomsten die van belang zijn voor de afdeling D66 
Amersfoort.  
 
De vicevoorzitter richt zich vooral op interne uitvoering van taken en werkzaamheden die 
belangrijk zijn voor de afdeling. Zij/hij vervangt de voorzitter van de afdeling indien deze is 
verhinderd.  

Proces kandidatering 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij Martin Fröberg, voorzitter D66 
Amersfoort via voorzitter@d66amersfoort.nl. Ook de officiële kandidaatstelling kan worden 
gezonden naar dit adres. Graag ontvangt het bestuur via de bovengenoemde voorzitter een 
korte motivatiebrief en een CV met een opgave van de werkervaring en van eerdere functies bij 
D66. Onderdeel van de kandidaatstelling is een kennismakingsgesprek met de huidige voorzitter 
en een ander tweede bestuurslid van D66 Amersfoort.  

Bij het versturen van de vergaderstukken van de eerstvolgende AAV maakt het bestuur de 
naam/namen van de kandidaat/kandidaten voor deze functie bekend. Tijdens de vergadering 
houdt je  een korte pitch van 3 minuten en is er de gelegenheid voor leden om vragen te stellen. 
Indien er meer dan twee of leden zich kandidaat hebben gesteld voor deze functie, wordt via 
een stemming tijdens de vergadering bepaalt wie de twee nieuwe Algemene bestuursleden 
worden.  

Volgens de huishoudelijke reglementen staat het bestuur vrij om deze bestuursleden zelf te 
benoemen. Immers alleen de secretaris, voorzitter en penningmeester hebben instemming 
nodig van de AAV volgens het huishoudelijk reglement van D66 Amersfoort. Het bestuur hecht 
er echter waarde aan dat alle bestuursleden voldoende draagvlak hebben bij de leden in 
Amersfoort. Om die reden is gekozen voor bovengenoemd proces. 
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