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Functieprofiel bestuurssecretaris stichting MeerSamen. 

Organisatie Stichting MeerSamen 

Doelstelling: 

1. De Stichting heeft ten doel: 
 a. Duurzaamheid te realiseren in aanpak en uitvoering van burgerinitiatieven en 

burgerparticipatie in het sociaal domein van de gemeente Dronten. 
 b. Het proces van (verticale) start van burgerinitiatieven en burgerparticipatie naar 

horizontale samenwerking bevorderen en versterken, zodat van elkaar geleerd kan 
worden en kruisbestuiving ontstaat. 

 c. Het bevorderen en waarborgen van de autonomie van burgerparticipatie. 
 d. Ondersteuning voor de in de stichting ondergebrachte en nieuwe burgerinitiatieven tot 

het moment dat noodzakelijke formele zorg en hulp duurzaam beschikbaar is. 
2. De Stichting MeerSamen tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 a. Het faciliteren van burgerinitiatieven en burgerparticipatie op het gebied van onder meer 

menskracht, backoffice, communicatieactiviteiten en financiële middelen. 
 b. Het bieden van een Servicecentrum met noodzakelijke faciliteiten ten behoeve van de 

bestaande en nieuwe burgerinitiatieven. 
 c. Het in beeld brengen van succesvolle en gefaalde burgerinitiatieven in de vorm van 

draaiboek of tips. 
 d. Het gezamenlijk verwerven van de noodzakelijke middelen. 
 e. Het hanteren van een gezamenlijk adequaat communicatieplan. 
 f. Het doen integreren van haar producten in de maatschappij. 

 
Doel van de functie 

De secretaris is lid van het collegiale bestuur van de Stichting MeerSamen met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

beleid en besluiten van het bestuur, in overeenstemming met de doelstellingen van de Stichting zoals boven aangegeven 

en met verantwoordelijkheid voor de hierna aangegeven belangrijkste taakgebieden.  

 

Belangrijkste taakgebieden 
Visie en beleid 

- Voelt passie en persoonlijke betrokkenheid bij de doelstelling van de stichting 
- Draagt samen met de bestuursleden zorg voor het ontwikkelen van een dynamische visie op taken en doelen 

van Stichting MeerSamen 
 
Leidinggevende taken  

- Het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur, toezichthouders, ledenvergaderingen en 
de besluitvormingsprocessen van deze organen, inclusief verslaglegging. Hieronder valt ook de administratieve 
ondersteuning zoals het verzorgen van mailingen en de ledenadministratie; 

- Speelt als oliemannetje een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. 
- De secretaris van een vereniging of stichting functioneert als klankbord, betrekt interne en externe 

stakeholders of professionals waar nodig voor het realiseren van zaken en weet mensen binnen de vereniging 
of stichting bij elkaar te krijgen. 

- Zorgt dat alle relevante overlegstructuren binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar 
samenwerken en kunnen functioneren 

- Bewaakt de besluitvorming, consistentie en uitvoering 
 
Andere taken 

- Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het servicecentrum 
- Focust zich op taken en activiteiten waarmee hij of zij het bestuur van dienst is en waarde weet toe te voegen 
- Verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen 
- Maakt actie- en besluitenlijsten 
- Stelt de agenda op van de bestuursvergaderingen 
- Centraal punt bij externe correspondentie, externe post tijdig beantwoorden 
- Coördineert opstellen jaarverslag en verantwoordingsdocumenten 
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- Eindverantwoordelijk voor de archivering van stukken 
- Verantwoordelijk voor het uitbrengen van nieuwsbrieven en persberichten voor de stichting  
- Adviseert als compliance officer over naleving van de statuten en reglementen van de vereniging of stichting en 

de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
 
Contacten 

- Is aanspreekpunt (samen met de voorzitter) voor aangesloten organisaties en burgerinitiatieven 
- Is in grote lijnen op de hoogte van reilen en zeilen van de Stichting van de activiteiten van andere leden van het 

bestuur 
- Vertegenwoordigt het bestuur (eventueel met andere bestuursleden) naar buiten in de breedste zin van het 

woord. 
- Rekruteert en interviewt samen met de voorzitter kandidaten voor bestuursfuncties  
- Ondersteunt het opsporen van nieuwe burgerinitiatieven en en nieuwe vormen van burgerparticipatie 

 
Gewenste persoonlijke eigenschappen en ervaring 

- Onafhankelijk. Durft zijn nek uit te steken en mensen aan te spreken op hun afspraken 
Weet zich ook neer te leggen bij in meerderheid genomen besluiten, en kan deze ook verdedigen 

- Feeling met de achterban. Verwacht wordt een toegankelijke houding, goed kunnen luisteren naar de 
verschillende aangesloten organisaties, hun belangen goed kunnen inschatten en de signalen samen met het 
bestuur kunnen omzetten in beleid.  

- Brede maatschappelijke belangstelling.  
- Beschikbaarheid. De werkbelasting van de bestuurssecretaris brengt naar verwachting een dagdeel per week 

met zich mee. Enige flexibiliteit hierin is gewenst. 
- Competenties: 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Dienstverlenende instelling 

• Schrijfvaardigheid, uitdrukkingsvaardigheid. 

• Organisatievermogen 

• Kennis van office omgeving 

 
Samenwerkingsverbanden 

Werkt o.m. samen met: 
- Bestuursleden van de Stichting MeerSamen 
- Coördinator van het Service Centrum 

 

Honorering 

De functie van secretaris van Stichting MeerSamen is een onbezoldigde functie. 

 
versie: definitief, februari 2022 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting MeerSamen op 09-02-2022. 

 


