
 

 
 
 
 

1.  Algemene informatie 
 
 

1.1  Het gewest 
 
Omschrijving 
Een gewest omvat de afdelingen binnen één provincie. 
 
Gewestelijk vergadering 
Het hoogste gezag binnen het gewest ligt bij de gewestelijke vergadering. Zij bestaat uit 
afgevaardigden van de afdelingen binnen het gewest en uit het gewestelijk bestuur. Iedere 
afdeling binnen het gewest wijst een afvaardiging aan voor een periode van tenminste één 
en ten hoogste vier jaar. De afgevaardigden en de leden van het gewestelijk bestuur 

hebben stemrecht. Het aantal afgevaardigden per afdeling naar de gewestelijke vergadering 
is afhankelijk van het ledental. Elke afdeling kiest per honderd leden of gedeelte daarvan 
één afgevaardigde. 
 
De gewestelijke vergaderingen zijn openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. Elk lid 
woonachtig in het gewest heeft toegang tot de gewestelijke vergadering en heeft daar 
spreekrecht.  
 
De gewestelijke vergadering stelt het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst voor de 
Provinciale-Statenverkiezingen vast. 
 
De gewestelijke vergadering kan het gewest indelen in regio's. Een regio kan meer 
afdelingen omvatten of één afdeling met meer dan vijfhonderd leden. De regionale 

vergadering is de verenigde vergaderingen van de afdelingen in de regio. De regionale 
vergadering wordt voorgezeten door een bestuur dat bestaat uit een lid van elk van de 
afdelingsbesturen in de regio. De afdelingen en het gewest kunnen taken en bevoegdheden 
overdragen aan de regionale vergadering. De gewestelijke vergadering treft de nodige 
regelingen. 
 
 

1.2  Gewestelijk bestuur 
 
Het gewest bevordert de deelname van de leden van de afdelingen in het gewest aan het 
debat en de besluitvorming over de provinciale politiek. Zij organiseert de deelname aan de 
Provinciale-Statenverkiezingen en adviseert de statenfractie naar aanleiding van het 
onderhandelingsresultaat over toetreding tot het College van Gedeputeerde Staten. Tevens 
adviseert het gewest de statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek. 
 
Het gewestelijk bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die tijdens de gewestelijke 
vergadering uit haar midden wordt gekozen en woonachtig zijn in het gewest.  
 
De voorzitter wordt in functie gekozen. De bestuursleden worden gekozen voor een periode 
van tenminste één en ten hoogste vier jaar. Van deze bestuursleden kan er ten hoogste één 

tevens lid zijn van de statenfractie. Tenzij de gewestelijke vergadering anders bepaalt, 
verdeelt het gewestelijk bestuur zelf de taken van secretaris en penningmeester onder zijn 
leden. Het bestuur treedt af op de jaarvergadering, maar is terstond herkiesbaar. 
 
De voorzitter van de statenfractie woont de vergaderingen van het gewestelijk bestuur bij 
met een raadgevende stem. Deze kan zich laten vervangen door een ander lid van de 

statenfractie. Een lid van het gewestelijk bestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering 



van bestuur of leden van een tot dit gewest behorende afdeling bij te wonen. Het dagelijks 
bestuur van het gewest houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 
 
De voorzitter van de gewestelijke jongerenorganisatie kan als adviserend lid aan het 
gewestelijk bestuur worden toegevoegd. 
 
Tezamen met de andere dagelijkse besturen van de gewesten en de dagelijkse besturen 
van de afdelingen met meer dan vijfhonderd leden dient het gewestelijk bestuur het 
partijbestuur in de Adviesraad Verenigingszaken van advies omtrent verenigingsaan- 
gelegenheden.  
 

 

1.3  Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van een 
afdeling/gewest 

  
De volgende taken en verantwoordelijkheden gelden voor: 

 het bestuur van een afdeling/gewest als geheel; 
 de bestuursleden van een afdeling/gewest, die individueel een functie bekleden. 

Algemeen 
Voor de hierna volgende zaken is het bestuur als geheel verantwoordelijk. Bestuurders 
hebben de verantwoordelijkheid de hieronder genoemde taken naar behoren uit te voeren.  

 Onderhouden van contacten met de kiezer; 
 organiseren van de deelname aan de verkiezingen(en) van de gemeenteraad, 

stadsdeelraad, deelgemeente of provinciale staten; 
 adviseren van de gemeenteraads-/statenfractie ten aanzien van de lokale, regionale 

en/of provinciale politiek; 
 verantwoording afleggen aan de ledenvergadering; 
 sturing geven aan de uitvoering van de taken van het afdelingsbestuur en/of 

gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid; 
 gegevens uit de, lokale/provinciale, sociale kaart hanteren om een keuze te maken 

uit gesignaleerde hulpvragen, rekening houdend met landelijk vastgesteld beleid;  
 de kwaliteit van de uitvoering van taken/activiteiten in de afdeling/het gewest 

bewaken;  
 participeren in besluitvormingsprocessen bestuur; 
 een (meer jaren) werkplanning maken;  
 landelijk uitgezet beleid van de Partij van de Arbeid dat vertaald is naar 

afdelingsbeleid/gewestelijk beleid uitvoeren;  
 sturing geven aan de inzet van vrijwilligers; 
 initiëren en onderhouden van in- en externe betrekkingen en contacten;  
 zorgdragen voor evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het 

afdelingsbestuur/gewestelijke bestuur en de vertegenwoordigende organen. 

Algemeen bestuursleden hebben daarnaast de specifieke verantwoordelijk- 
heid tot het:  

 adviseren van het bestuur over één of meer aandachtsgebieden;  

 inspireren tot initiatieven en activiteiten op het aandachtsgebied;  
 overzien van het totale veld van handelingen van vrijwilligers op het aandachts-

gebied;  
 benoemen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van vrijwilligers;  
 coaching geven aan de inzet van coördinatoren, werkzaam binnen het 

aandachtsgebied;  
 sturing geven (inhoudelijk, vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling) 



 onderhouden van contacten met overige algemeen bestuursleden over onderlinge 
raakvlakken tussen aandachtsgebieden;  

 maken van een (meerjaren) werkplanning voor het aandachtsgebied; 
 verzorgen van een (deel) jaarverslaglegging over het aandachtsgebied; 
 beheren van het budget voor het aandachtsgebied; 
 benoemen  van maatschappelijke, politieke, ethische en economische ontwik-

kelingen binnen het aandachtsgebied. 
 
 

1.4  Algemene vaardigheden 
 
Een lid van het afdelingsbestuur/gewestelijk bestuur bezit, of dient binnen en bepaalde 
periode te bezitten, over een pakket van vaardigheden. Met deze competenties kan een 
bestuurslid de bestuurstaken naar behoren vervullen. 

 
Een lid van het bestuur heeft  

 interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het 
inhoudelijke beleid van de PvdA; 

 communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 
 een groot enthousiasme; 
 daadkracht; 
 een analytisch denkvermogen; 
 een zekere mate van flexibiliteit; 
 een reflectief vermogen; 
 relativerings- en doorzettingsvermogen. 

 
Een lid van het bestuur kan 

 putten uit een zekere mate van bestuurlijke vaardigheden (organiseren, coördineren, 
delegeren, stellen van prioriteiten, etc.); 

 kan nieuwe input geven aan de PvdA en nieuwe projecten starten; 
 een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en daarnaast het 

dragen van verantwoordelijkheid naar elkaar; 
 binnen een bestuurlijk team langdurig, intensief en op gelijkwaardig niveau 

samenwerken; 
 initiatief tonen; 
 mensen motiveren; 
 uitleg geven over het beleid van de PvdA; 
 omgaan met kritiek; 

 functioneren in een vrijwilligersorganisatie; 
 openstaan voor ideeën en initiatieven van anderen. 

 
Een lid van het bestuur is 

 sociaalvaardig; 
 leergierig; 
 bereid om zich in te zetten voor de PvdA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2.  Profielschetsen dagelijks bestuur van het gewest 
 

 

2.1  Profielschets gewestelijk voorzitter 
 
De voorzitter is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn taak 
legt de voorzitter verantwoording af aan zijn eigen bestuur en aan de leden van de gewest 
waar hij toe behoort. Het gewest is de spil tussen het landelijk uitgezette beleid en de lokale 
vertaling van deze koers. 

Functietypering 
De gewestelijk voorzitter is belast met de algehele leiding van het gewestelijk bestuur, 
organiseert/regelt (mede) de bestuursactiviteiten en treedt naar buiten toe op als 
woordvoerder/vertegenwoordiger van het gewestelijk bestuur. De gewestelijk voorzitter is 
het gezicht van het gewest en draagt, samen met het bestuurslid belast met Public 
Relations zorg voor de communicatie en publicatie naar de pers, leden en afdelingen binnen 
het gewest. De gewestelijk voorzitter leidt de gewestelijke ledenvergaderingen.  
 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld vijf dagen per maand (exclusief reistijd). Tijdens de (voorbereiding van) 
provinciale statenverkiezingen zal dit oplopen. 
 

Taken 
De voorzitter 

 leidt de gewestelijke ledenvergadering; 
 is toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten en eindverantwoordelijke van het 

gewest; 
 heeft als doel de afdelingsoverschrijdende zaken te beleggen in overlegvorm; 
 overlegt en onderhandelt namens het bestuur van het gewest;   
 vertaalt landelijk uitgezet beleid door de PvdA naar beleid, dat toepasbaar is op 

gewestelijk niveau; 
 ondertekent samen met de secretaris, namens het bestuur, de uitgaande stukken; 
 beoordeelt (samen met de fractievoorzitter) het functioneren van de statenleden en de 

gedeputeerden van de Partij van de Arbeid; 
 geeft adviezen en reikt mogelijkheden aan; 
 heeft intensief contact met de statenfractie en woont de fractievergadering bij; 
 benoemt, samen met de secretaris en penningmeester, een commissie die is belast met 

de werving en selectie van statenleden; 
 treedt op als vertegenwoordiger van het gewestelijk bestuur bij in- en externe contacten; 
 is lid van de Adviesraad Verenigingszaken; 

 treedt in voorkomende gevallen op als bemiddelaar bij problemen in afdelingen en/of 
fracties; 

 is lid van het dagelijks bestuur. 
 

Functie-eisen  

 
De voorzitter heeft 
 aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging; 
 ervaring in het leiden van vergaderingen; 
 een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 

 bij voorkeur een maatschappelijk netwerk; 
 goede contactuele vaardigheden; 
 een bindend vermogen; 

 ervaring in het omgaan met de media. 
 

 



Vaardigheden 
 
De voorzitter kan 
 vergaderingen leiden; 
 besluitvormingsprocedures hanteren; 

 de belangen van afdelingen en vrijwilligers behartigen; 
 zich in conflictsituaties tussen afdelingen objectief en onafhankelijk opstellen; 
 duidelijk en overtuigend communiceren; 
 prioriteiten stellen. 
 
 

2.2  Profielschets gewestelijk vicevoorzitter 
anisatie 
De vicevoorzitter is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn 
taak legt de vicevoorzitter verantwoording af aan zijn eigen bestuur en aan de leden van 
het gewest waar hij toe behoort. Het gewest is de spil tussen het landelijk uitgezette beleid 
en de lokale vertaling van deze koers. 

Functietypering 
De gewestelijk vicevoorzitter is belast met de interne leiding van het gewestelijk bestuur, 
organiseert/regelt (mede) de bestuursactiviteiten en treedt naar buiten toe op als 
woordvoerder/vertegenwoordiger van het gewestelijk bestuur. De gewestelijk voorzitter is 
het gezicht van het gewest en draagt, samen met het bestuurslid belast met Public 
Relations en webmaster die belast zijn met het organisatorische aspect, zorg voor de 

communicatie en publicatie naar de pers, leden en afdelingen binnen het gewest. De 
gewestelijk vicevoorzitter leidt de gewestelijke bestuursvergadering. 
De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.  
 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld vier dagen per maand (exclusief reistijd). Tijdens de (voorbereiding van) 
provinciale statenverkiezingen zal dit oplopen. 

 

Taken 
De vicevoorzitter 
 leidt de gewestelijke bestuursvergadering; 
 is  toezichthouder op de bestuurlijke activiteiten; 
 geeft adviezen en reikt mogelijkheden aan; 
 stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken/activiteiten in het gewest in 

overleg met de betreffende algemeen bestuursleden; 
 met de werving en selectie van statenleden; 
 is verantwoordelijk voor de doelmatigheid en het faciliteren van  vergaderingen; 
 bewaakt de voortgang van bestuursactiviteiten; 
 stelt (mede) de (meerjaren)werkplanning op; 
 stelt (mede) de behoefte aan ondersteuning vast; 

 treedt in voorkomende gevallen op als bemiddelaar bij problemen in afdelingen en/of 
fracties. 

 vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid; 
 fungeert als regiocontactpersoon; 

 is lid van het dagelijks bestuur. 
 

Functie-eisen  
De vicevoorzitter heeft 
 aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging; 
 ervaring in het leiden van vergaderingen; 
 een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; 
 bij voorkeur een maatschappelijk netwerk; 
 goede contactuele vaardigheden; 



 een bindend vermogen; 

 ervaring in het omgaan met de media. 

Vaardigheden 
De vicevoorzitter kan 

 vergaderingen leiden; 
 besluitvormingsprocedures hanteren; 
 de belangen van afdelingen en vrijwilligers behartigen; 
 zich in conflictsituaties tussen afdelingen objectief en onafhankelijk opstellen; 
 duidelijk en overtuigend communiceren; 
 prioriteiten stellen. 
 
 

2.3  Profielschets gewestelijk secretaris 

Plaats in de organisatie 

De secretaris is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering van zijn taak 
legt de secretaris verantwoording af aan het bestuur en aan de leden van de afdeling waar 
hij toe behoort. Het gewest is de spil tussen het landelijk uitgezette beleid en de lokale 
vertaling van deze koers. 
 

Functietypering 
De secretaris is samen met de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester 
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in het gewest. De secretaris is (mede) belast 

met de organisatie van de activiteiten, die binnen het gewest worden georganiseerd. De 
secretaris regelt de voor- en nazorg van de gewestelijke vergaderingen. Tijdens de 
vergadering treedt de secretaris op als agenda- en tijdsbewaker. 
De secretaris is de ‘souffleur’ van de voorzitter. Hij/zij stelt de voorzitter op de hoogte van 
zaken die binnen het gewest om aandacht vragen. De secretaris beheert het archief waarin 
alle informatie ligt opgeslagen die binnen het gewest van waarde is. Daarnaast is hij/zij 
verantwoordelijk voor de communicatie van en naar het gewest. 

 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld vijf dagen per maand (exclusief reistijd). Tijdens de (voorbereiding van) 
provinciale statenverkiezingen zal dit oplopen. 
 

Taken 
De secretaris 
 coördineert en bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en 

administratieve handelingen als post- en archiefverzorging; 
 is het organisatorisch middelpunt van het gewest; 
 is, samen met de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, verantwoordelijk voor het 

functioneren van het gewest; 
 handelt informatie en correspondentie voor en/of over het gewest af; 

 (mede)verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten voor de 
statenfractie; 

 signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn; 
 plant, in samenspraak met de afdelingen, de overkoepelende vergaderingen waarin het 

gewestelijk bestuur het hoogste gezag is (bij verdeling van het gewest in regio’s); 
 regelt de faciliteiten (ruimte en middelen) van de vergaderingen en bijeenkomsten; 

 stelt samen met de voorzitter de agenda vast; 
 is tijdens de vergadering verantwoordelijk voor de bewaking van de tijd/agenda; 
 draagt zorg voor de notulen van bestuursvergaderingen; 
 neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning; 
 treedt zo nodig op als vertegenwoordiger van het gewestelijk bestuur bij in- en externe 

contacten; 



 benoemt, samen met de voorzitter en penningmeester, een commissie die is belast met 
de werving en selectie van statenleden; 

 heeft intensief contact met de afdelingssecretarissen; 
 geeft opdracht tot inventarisatie binnen de afdeling van geschikte kandidaten voor 

vacante functies binnen en buiten het gewest; 
 houdt toezicht op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglementen; 
 fungeert als regiocontactpersoon; 

 is lid van het dagelijks bestuur. 
 

Functie-eisen  
De secretaris  

 heeft aantoonbare bestuurs- en/of secretariële ervaring, bij voorkeur binnen een 
vereniging; 

 kan goed organiseren; 
 heeft aantoonbare ervaring in archivering en redactievoering; 
 beschikt over goede contactuele vaardigheden; 
 heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid. 
 

Vaardigheden 
De secretaris kan 
 notuleren; 
 redigeren; 
 besluitvormingsprocedures hanteren; 
 helder communiceren; 
 omgaan met een Word/Excell/PC/internet/e-mail. 

 
 

2.4  Profielschets gewestelijk penningmeester 

Organisatie 
De gewestelijk penningmeester is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de 

uitvoering van zijn taak legt de penningmeester verantwoording af aan het bestuur en aan 
de leden van de gewest. Het gewest is de spil tussen het landelijk uitgezette beleid en de 
lokale vertaling van deze koers. 

ctietypering 
De gewestelijk penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer en is 
eindverantwoordelijke voor de begroting en jaarstukken van het gewest en voor de 
bewaking van het tijdpad dat daarvoor moet worden doorlopen. De penningmeester is, 
naast de secretaris en voorzitter, onderdeel van het dagelijks bestuur. In samenwerking 
met de secretaris onderneemt de penningmeester acties tot het welslagen van projecten en 
betalingen. 
 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld drie dagen per maand (exclusief reistijd).  

Taken 
De penningmeester 
 adviseert het bestuur inzake het financieel beheer van het gewest;  
 maakt kosten-/batenanalyses t.b.v. aanschaf goederen en materieel; 
 verzorgt de jaarlijkse afdrachten conform afgesproken procedures; 
 voert financiële transacties uit; 

 stelt de (meerjaren)werkplanning/-begroting en het financieel jaarverslag op (conform) 
landelijke en/of regionale afspraken; 

   verwerkt de uitgaven en inkomsten; 
   heeft intensief contact met de andere leden van het dagelijks bestuur; 
 controleert op tijdige betaling (debet en credit); 
 verleent inzage van de boekhouding aan de leden van het bestuur; 
 bewaakt het tijdpad van de jaarstukken t.b.v. de geconsolideerde jaarrekening; 



 onderhoudt contacten t.a.v. financiële zaken binnen en buiten de PvdA; 
 treedt op als tekenbevoegde samen met de voorzitter; 
 heeft intensief contact met afdelingspenningmeesters. Hij/zij inventariseert de 

mogelijkheid tot samenwerking tussen afdelingen; 
 is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen van financiële steun vanuit de 

afdelingen; 

 is lid van het dagelijks bestuur. 
 

Functie-eisen 
De penningmeester heeft 
 aantoonbare ervaring met financieel beheer/financiële administratie, bij voorkeur binnen 

een vrijwilligersvereniging; 
 enige kennis van of ervaring met fondsenwerving; 
 een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid. 
 Heeft beschikking over pc (internetaansluiting) en hanteert programma’s (Word, Excel). 

Vaardigheden 
De penningmeester kan 
 een geautomatiseerde boekhouding voeren;  
 omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/email; 
 een begroting, meerjarenplanning, financieel jaarverslag opstellen; 
 financiën beheren; 
 voorstellen voor leden- of fondsenwerving op hun verdienste beoordelen.  
 

 
 

3.  Profielschetsen algemene bestuursfuncties binnen 
     het gewest  
 
 

3.1  Profielschets algemeen bestuurslid 

Organisatie 
Het algemeen bestuurslid is vrijwilliger en lid van de Partij van de Arbeid. Bij de uitvoering 
van zijn taak legt het algemeen bestuurslid verantwoording af aan het bestuur en aan de 
leden van het gewest waar hij/zij toe behoort. 
 

Functietypering 
Het algemeen bestuurslid maakt onderdeel uit van een bestuur, dat collectief en collegiaal 
de afdeling/gewest  bestuurt. Hij/zij is werkzaam op een bepaald terrein (bijv. Public 
Relations, Regiodagen) en is de schakel tussen de afdelingen van het gewest en het 
bestuur.  
 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld drie dagen per maand (exclusief reistijd).  

T  
Het algemeen bestuurslid 

 neemt de verantwoordelijkheid op zich voor één of meer taken en/of portefeuilles; 
 verantwoordt zich periodiek aan het gehele bestuur voor zijn of haar specifieke 

activiteiten; 

 Heeft intensief contact met andere bestuurders in verband met de overlapping 
van bepaald opdrachten; 

 neemt actief deel aan gewestelijk bestuursvergadering;  
 bundelt en stelt informatie ter beschikking over het vakgebied; 
 stelt, mede met het dagelijks bestuur, een werkplanning en een jaarverslagleg- ging 

op ten behoeve van het taakveld; 
 kan dagelijks bestuursleden vervangen bij diens afwezigheid. 



Functie-eisen 
Het algemeen bestuurslid heeft 

 kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van algemene bestuurstaken; 
 deskundigheid binnen het taakveld waarbinnen hij/zij werkzaam is; 
 het vermogen om signalen uit de samenleving te vertalen naar concrete voorstellen; 

 kennis van het taakveld en wil deze delen, verbreden en verdiepen; 
 enthousiasme voor de functie, is creatief in zijn/haar oplossingen en is 

communicatief ingesteld; 
 bestuurservaring in andere vrijwilligersorganisaties; 
 is flexibel genoeg om zich neer te leggen bij democratisch genomen beslissingen. 

Vaardigheden 
Het algemeen bestuurslid moet een bepaald aantal, aantoonbare, competenties bezitten 
voor het taakveld dat hij/zij gaat bekleden. Hiervoor zijn per taakveld verschillende 
competenties vereist, zodat deze worden uitgesplitst. Op de volgende pagina is uiteen gezet 
wat de verschillende vereiste vaardigheden zijn.  

Algemeen bestuurslid ledenwerving en scouting 

 heeft oog voor (aankomend) talentvolle leden; 
 heeft coachende en sturende kwaliteiten; 
 kan motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren; 
 komt met creatieve oplossingen omtrent het bereiken van nieuwe doelgroepen; 
 kan helder communiceren; 
 heeft een groot netwerk; 

 geeft uitleg over het beleid van de Partij van de Arbeid. 
 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld twee dagen per maand (exclusief reistijd).  
 
 

Algemeen bestuurslid public relations  
 heeft redactionele en communicatieve vaardigheden; 
 dient zich zowel flexibel als doordacht opstellen; 
 heeft bij voorkeur een netwerk binnen de sprekende en schrijvende pers; 
 heeft affiniteit en binding met het vak; 
 stelt zich luistervaardig en tactvol op; 
 staat open voor samenwerking; 
 is creatief en vaardig in geschrift en de presentatie van de afdeling; 
 heeft ervaring op het gebied van ‘nieuwe media’; 
 fungeert als regiocontactpersoon; 
 is eindredacteur van Provinciaal; 
 is verantwoordelijk voor de inhoud van de website 

 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld vier dagen per maand (exclusief reistijd).  
 

Algemeen bestuurslid waterschappen 

 kent de organisatie van de waterschappen binnen het gewest; 
 heeft contact met de PvdA-fracties in de waterschappen;  

 rapporteert over het functioneren van de PvdA-fracties in de waterschappen aan het 
gewestelijk bestuur; 

 treedt in voorkomende gevallen op als bemiddelaar bij problemen in afdelingen en/of 
fracties ; 

 heeft goed contactuele vaardigheden; 

   fungeert als regiocontactpersoon. 
 



Tijdsbesteding 
Gemiddeld drie dagen per maand (exclusief reistijd).  

 
 

Algemeen bestuurslid regiodagen 
 is inhoudsdeskundig;  
 heeft organisatorische kwaliteiten; 
 heeft ervaring in het uitvoeren van algemene bestuurstaken; 
 is bereid om zijn kennis te verbreden/verdiepen; 

 kan zich inleven in de gevoelens van anderen; 
 is leergierig; 
 heeft coachende en sturende kwaliteiten; 
 is communicatief sterk; 
 heeft een netwerk in de samenleving; 
 fungeert als regiocontactpersoon; 

 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld drie dagen per maand (exclusief reistijd).  
 
 

Algemeen bestuurslid vice-secretaris 
 heeft redactionele en communicatieve vaardigheden; 
 vervangt de secretaris bij diens afwezigheid; 
 heeft organisatorische kwaliteiten; 

 fungeert als regiocontactpersoon; 
 heeft toegang tot de ledenadministratie; 
 kan berichten op de website plaatsen 
 kan de inhoud van de website aanpassen 

 

Tijdsbesteding 
Gemiddeld drie dagen per maand (exclusief reistijd).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


