
 

 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging van gemeenteraadsleden in 
Nederland. De vereniging vertegenwoordigt de belangen van raadsleden op drie manieren: door 
ondersteuning met trainings- en onderwijsaanbod, door als belangenbehartiger en vraagbaak te 
fungeren van en voor raadsleden, en door zich in te zetten met raadsleden voor een sterke 
gemeenteraad die er toe doet. 
 
Door het vertrek van de huidige voorzitter is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden per 1 
januari 2019 op zoek naar een  
 

Voorzitter 
 

 De statuten bepalen dat de voorzitter door de leden in functie wordt gekozen en lid moet 
zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
 

 De voorzitter heeft een onafhankelijke geest, die in staat is om vele belangen, zowel korte 
als lange termijn belangen, te wegen in besluitvormingsprocessen. Naast een 
onafhankelijke geest dient de voorzitter ook anderszins onafhankelijk te zijn. Er mogen 
geen bindingen zijn waardoor belangenconflicten kunnen ontstaan. 

 
Functie- en taakschets 
 

 De voorzitter zit de vergaderingen voor van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en 
de Algemene Ledenvergadering; 

 De voorzitter is verantwoordelijk voor het algemene bestuurlijk functioneren van de 
vereniging en draagt zorg voor en ziet toe op goede besluitvorming en adequate uitvoering 
van besluiten. Bewaakt samenhang en kwaliteit; 

 De voorzitter heeft daartoe regelmatig algemeen bestuurlijk overleg met de directeur; 

 De voorzitter kent de belangen van het lokaal openbaar bestuur en daarbinnen die van de 
beroepsgroep en weet in de besluitvorming op onafhankelijke wijze die belangen zodanig te 
wegen dat sprake is van voldoende draagvlak; 

 De belangen van de leden kunnen uiteen lopen. Het bij elkaar brengen van deze belangen en 
ze te plaatsen in relevante toekomstontwikkelingen is een essentiële taak, waaraan de 
voorzitter leiding en richting dient te geven; 

 De voorzitter beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, die in 
staat is om ontwikkelingen in het lokaal openbaar bestuur te plaatsen in een breder 
perspectief en weet deze te vertalen naar de dynamiek van een grote beroepsvereniging; 

 De voorzitter is bekend met zowel ketenpartners in het lokaal openbaar bestuur  als met de 
nationale politiek en hierbij horende beleidsvorming; 

 De voorzitter is een vanzelfsprekende en gezaghebbende gesprekspartner van 
bewindspersonen, politici, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van de 
ketenpartners en van andere relevante stakeholders; 

 De voorzitter heeft een goed netwerk en is in staat om deze uit te breiden en te 
onderhouden. 



 De voorzitter geeft invulling aan de lobby van de vereniging richting het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer en de VNG. 

 De voorzitter treedt op als boegbeeld en in beginsel als eerste woordvoerder van de 
vereniging richting landelijke en regionale media. 

 De voorzitter geeft leiding en richting aan de koers van het bestuur 
 
Competenties 
In aanvulling op de algemeen geldende competenties voor bestuursleden als vermeld geldt: 

 Brede bestuurlijke ervaring, zo mogelijk binnen de wereld van raadsleden; 

 Organiserend, coördinerend vermogen; 

 Netwerker en verbinder; 

 Combineert besluitvaardigheid en een zakelijke inslag met oog voor de cultuur en structuur 
van de beroepsgroep; 

 Representatief, communicatief gezicht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  
 
De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld een dagdeel per week. Daarnaast is het wenselijk dat de 
voorzitter overdag beschikbaar is. 
 
Informatie & procedure 
Met kandidaten zal op een gesprek worden gevoerd door een selectiecommissie. Over 
tijdsbesteding, vertegenwoordigende functies en taakverdeling binnen het bestuur als ook de 
verdere procedure kan meer informatie worden verkregen bij het bureau van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden, directeur Henk Bouwmans (tel nummer: 06-51685117).  
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden door het mailen van een motivatie en een cv voor 15 oktober 
via info@raadsleden.nl. 
 


