Vacatures regiobestuur VVD Zuid-Holland
De regio Zuid Holland is de grootste VVD-regio met zo’n 6000 leden. Het regiobestuur heeft in haar
jaarplan voor 2020 een stevige ambitie beschrijven op het gebied van leden- en netwerkcontact, opleiding
en talentmanagent. Dit jaarplan is door de Algemene Ledenvergadering op 9 december bekrachtigd. Werk
aan de winkel dus! Om de uitvoering van het jaarplan succesvol te uitvoering te nemen, is een uitbreiding
van het bestuur gewenst.
De bestuursleden Opleidingen en Talentmanagement & scouting zullen ook functioneren als vicesecretaris.
Wil je, wanneer je je belangstelling voor een van de vacatures kenbaar maakt, ook aangeven waarom jij
ook een prima vicevoorzitter kunt zijn?

Vacature bestuurslid Opleidingen
In 2019 is een start gemaakt met een vernieuwde aanpak voor de opleidingen in Zuid Holland. Zo is de
Masterclass uitgebreid van 15 naar 60 plekken en wordt deze Masterclass in sub regio’s georganiseerd.
Voor 2020 is in het jaarplan opgenomen om een ‘sociale academie’ op te gaan zetten, gericht op vergroting
van kennis over het sociaal domein en verdiend het werkterrein van onze waterschappen inhoudelijke
aandacht (grondwatervraagstukken, klimaatveranderingen enz.). Vanuit een aantal enthousiaste VVD’ers
wordt een campagneleergang opgesteld samen met het regiobestuur.
Daarnaast is volop aandacht nodig voor vragen van en kansen bij lokale netwerken; zij zijn immers de plek
waar onze leden het meeste contact mee hebben en hun persoonlijke ontwikkeling primair zal
plaatsvinden!
Een flinke klus, maar niet een die je alleen doet: je werkt nauw samen met de bestuursleden van de regio
en met de lokale netwerken. In onze club willen alle leden je graag helpen met deze uitdagende opdracht!
Het bestuurslid opleidingen draagt bij aan het optimaal functioneren van bestuursleden,
volksvertegenwoordigers en actieve leden op alle niveaus door opleidingen en trainingen aan te bieden.
Het bestuurslid werkt nauw samen met het bestuurslid talentmanagement en ledenbinding en het
bestuurslid netwerkcontact.
Takenpakket:
Een gedegen en doelgericht opleidingsbeleid opzetten
Een meerjarenplan opstellen met jaarlijkse uitvoeringsplannen
Organiseren van opleidingen en trainingen
Informeren van lokale netwerken en leden over opleidingen en trainingen
Het stimuleren van opleidingen en trainingen op lokaal niveau
Het stimuleren van leden, lokale netwerken en de fracties van gemeenten, PS en waterschappen
tot het deelnemen aan Haya-activiteiten
Het signaleren van talenten
Wie zoeken we?
Een enthousiaste, positieve VVD’er die een uitdaging niet uit de weg gaat maar er vol energie mee aan de
slag gaat. Iemand met organisatietalent. Een optimist met een gulle lach en een goed gevoel voor humor
die VVD’ers in Zuid Holland weet te activeren om samen te zorgen voor het beste opleidingsaanbod van
heel Nederland. Je bent communiceert gemakkelijk en hebt veel contact binnen verschillende netwerken of
het lukt je snel een netwerk op te bouwen.
Goed om te weten:
Het regiobestuur vergadert elke eerste dinsdagavond van de maand. De tijdsbesteding voor deze functie
is gemiddeld 10-15 uur per maand.

