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Functieprofiel bestuursvoorzitter 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 burgerinitatieven 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 Voorzitter 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 
1 Visie en beleid 

- Draagt samen met de bestuursleden zorg voor het ontwikkelen van een dynamische visie op taken en doelen 
van Stichting MeerSamen. 

- Draagt het beleid van het bestuur gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van Stichting MeerSamen 
mede uit naar de Drontense gemeenschap, de aangesloten deelnemers in de Stichting en externe 
belanghebbenden. 

- Representeert de Stichting MeerSamen en is het gezicht naar buiten 
2 Leidinggevende taken  

- Draagt zorg voor handhaven van de Statuten/Huishoudelijk Regelement door bestuur en leden 
- Zit de bestuursvergaderingen voor 
- Draagt zorg voor goede verdeling en uitvoering van taken binnen het bestuur 
- Draagt zorg voor instandhouding van goede sfeer binnen het bestuur 

3 Andere taken 
- Draagt samen met de penningmeester verantwoordelijkheid voor de begroting, de financiële verslaglegging van 

de Stichting en de tijdige vaststelling daarvan.  
- Draagt samen met de secretaris verantwoordelijkheid voor het tijdig realiseren van de jaarplannen (plan van 

aanpak) 
- Leidt in principe andere bijeenkomsten met organisaties en burgerinitiatieven binnen de Stichting 

4 Contacten 
- Is aanspreekpunt (samen met secretaris) 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. 
- Houdt contact met wethouder(s) en ambtenaren in Gemeente, maatschappelijk organisaties,  
- Rekruteert en interviewt samen met de secretaris kandidaten voor bestuursfuncties  
- Is actief in het opsporen van nieuwe burgerinitiatieven en en nieuwe vormen van burgerparticipatie 
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Gewenste persoonlijke eigenschappen en ervaring 

- Persoonlijk betrokken: Persoonlijke betrokkenheid bij de doelstellingen en activiteiten van de stichting is van 
groot belang als motivator. 

- Onafhankelijk. De voorzitter moet een onafhankelijke opstelling kunnen innemen. 
- 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.  

- Bruggenbouwer.  De voorzitter moet vooral in staat zijn: verbindingen te leggen tussen de aangesloten 
organisaties; overeenkomsten benadrukken in plaats van tegenstellingen, ondersteunend in plaats van 
discussiërend; enthousiasmerend te zijn met voldoende leidinggevende capaciteiten om een sfeer van 
samenwerking en vertrouwen te scheppen. Ondersteunt de gehanteerde visie “bottom up i.p.v top down” 

- Teamspeler. De voorzitter is collegiaal, tactvol en coachend. Hij of zij geeft de andere bestuursleden daarbij ook 
voldoende de ruimte om zichzelf te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen taken. In die 
zin is hij of zij dan ook ten hoogste “primus inter pares” en dient zich terdege bewust te zijn dat eenieder 
vrijwilliger is en dat hij of zij leiding dient te geven aan democratische processen.  

- De voorzitter moet constructief zijn in het overleg, heeft goede contactuele eigenschappen. Kunnen luisteren, 
goed kunnen beargumenteren en een door ieder gedragen samenvatting kunnen en willen geven zijn daarbij 
van groot belang.  

- Beschikbaarheid. De werkbelasting van het voorzitterschap brengt naar verwachting een dagdeel per week met 
zich mee. De taken spitsen zich vooral toe op het boegbeeld zijn naar de buitenwereld en het voorzitterschap 
van het bestuur.  De persoon moet daarbij wel flexibel zijn in zijn of haar tijdsbesteding, dat wil zeggen dat de 
ene week of maand langere werktijden met zich mee kan brengen, en de andere juist kortere. Vooral de 
actualiteit zal het werk bepalen. Hij of zij dient de bereidheid uit te spreken ten minste één termijn zitting te 
nemen in het bestuur. 

- Competenties: 

• Kennis van en ervaring met (politiek) bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen  

• Kennis van en inzicht in strategische besluitvormingsprocessen  

• Een goed gespreksleider 

• Positief kritische denkhouding 

• Discussie- en communicatievaardigheden  

• Op vertrouwenwekkende wijze bestuursbeleid kunnen uitleggen en verdedigen 

 
Samenwerkingsverbanden 

Werkt samen met: 
- De bestuursleden van de Stichting MeerSamen 
- Coördinator van het Service Centrum 

 

Honorering 

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

 
Versie: definitief, februari 2022 
 
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting MeerSamen op 09-02-2022. 
 
 


