Bij Scouting Nederland komen wekelijks 112.000 leden bijeen voor een plezierige vrijetijdsbesteding.
Scouting Nederland is daarmee de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land. Scouting is
samen plezier hebben en spelend leren voor iedereen. In 2010 bestaat Scouting in Nederland honderd
jaar! Met het oog op nog eens honderd jaar werkt Scouting aan een zelfbewuste, trotse en in
ledenaantal groeiende jeugd- en jongerenbeweging. Zij streeft een eigentijds imago na, waarin de
maatschappelijke meerwaarde en de kwaliteit van het activiteitenprogramma van Scouting naar voren
komen.
Prinses Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging,
waarbij je de mogelijkheid krijgt om mede de koers te bepalen van Nederlands grootste
Jeugd- en Jongerenvereniging? Heb je bovendien bestuurlijke ervaring, kennis van Scouting
Nederland en heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zijn wij op zoek naar jou!
Vanwege een reguliere bestuurswisseling medio 2011 is Scouting Nederland actief op zoek
naar een:

Een inspirerende vicevoorzitter V
Gezien de huidige bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke
vicevoorzitter voor het landelijk bestuur

Voor deze functie vraagt Scouting:
• een aansprekende persoon met kennis en ervaring met Scouting;
• iemand met hart voor algemeen jeugd- en vrijwilligersbeleid;
• iemand die kan bijdragen aan de verdere vitalisering van Scouting;
Functieprofiel
Het landelijk bestuur bestaat uit 11 leden. Naast het dagelijks bestuur zijn er
portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder hun hoede hebben.
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, het
voorbereiden en uitvoeren van het beleid, het beheren van de bezittingen, het voorbereiden
en leiden van de landelijke raad en het onderhouden van contacten met de Scouting
wereldbonden. Het landelijk bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van een professionele
werkorganisatie aan wie voorbereidende en uitvoerende taken gedelegeerd zijn.
In 2010 bestaat Scouting 100 jaar in Nederland. Voor de verdere vitalisering van de
eigentijdse en aantrekkelijke organisatie wordt gewerkt aan inhoudelijke vernieuwingen,
waarvan de implementatie veel aandacht vraagt in de komende jaren.

Functie inhoud vice-voorzitter
•
•
•

Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een organisatie die zich als
zichtbare, moderne, maatschappelijk relevante jeugd- en jongerenvereniging profileert.
Lidmaatschap van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter en de
penningmeester; voorbereiding van de bestuursagenda.
Tijdens afwezigheid van de voorzitter, de vergaderingen voorzitten.

Functie wensen/eisen ?
•
•
•
•
•

Je beschikt over goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van
bestuurlijke activiteiten;
Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen;
Je draagt bij aan de positionering van Scouting Nederland;
Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.
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Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om met helikopterview naar de
organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien;
Organisatiebewustzijn;
Kwaliteitsgerichtheid;
Verantwoordelijkheidsgevoel;
Resultaatgerichtheid;
Teamgericht leiderschap;
Vlotte communicatieve eigenschappen.

Wij bieden
• Opdoen van veel nieuwe contacten
• Een veelzijdig en uitdagend takenpakket
• Mogelijkheid tot het opdoen van bestuurlijke ervaring
Inschatting tijdbelasting
• De vergaderingen van het algemeen bestuur (7 avonden en 2 zaterdagen per jaar) en
de landelijke raad (2 zaterdagen per jaar), vinden plaats in het midden van het land:
Leusden en Amersfoort. Daarnaast zijn eveneens 7 avonden ingepland voor
vergaderingen van het dagelijks bestuur.
• Naast de vergaderingen zijn bezoeken aan (internationale) evenementen, regio’s,
groepen en specifieke bijeenkomsten facultatief in te vullen.
Aanstelling / benoeming
Een landelijk bestuurslid wordt benoemd door de landelijke raad, voor een periode van drie
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.

Informatie en reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Willemien Meershoek, directeur Scouting Nederland, 033-4960962.
Brieven met korte motivatie en cv kun je, liefst per mail, sturen naar
w.meershoek@scouting.nl
Sluitingstermijn inzendingen: 31 december 2010.
Planning gesprekken: januari 2011.
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Bij Scouting Nederland komen wekelijks 112.000 leden bijeen voor een plezierige vrijetijdsbesteding.
Scouting Nederland is daarmee de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van ons land. Scouting is
samen plezier hebben en spelend leren voor iedereen. In 2010 bestaat Scouting in Nederland honderd
jaar! Met het oog op nog eens honderd jaar werkt Scouting aan een zelfbewuste, trotse en in
ledenaantal groeiende jeugd- en jongerenbeweging. Zij streeft een eigentijds imago na, waarin de
maatschappelijke meerwaarde en de kwaliteit van het activiteitenprogramma van Scouting naar voren
komen.
Prinses Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging,
waarbij je de mogelijkheid krijgt om mede de koers te bepalen van Nederlands grootste
Jeugd- en Jongerenvereniging? Heb je bovendien bestuurlijke ervaring, kennis van Scouting
Nederland en heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zijn wij op zoek naar jou!
Vanwege een reguliere bestuurswisseling medio 2011 is Scouting Nederland actief op zoek
naar een:

Enthousiast mede bestuurslid M/V
Gezien de huidige samenstelling van het landelijk bestuur worden met nadruk
vrouwen gevraagd te reageren
Voor deze functie vraagt Scouting:
• een aansprekende persoon met kennis van Scouting;
• iemand met hart voor algemeen jeugdbeleid;
• iemand die kan bijdragen aan de verdere vitalisering van Scouting;
Functieprofiel
Het landelijk bestuur bestaat uit 11 leden. Naast het dagelijks bestuur, zijn er
portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder hun hoede hebben.
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, het
voorbereiden en uitvoeren van het beleid, het beheren van de bezittingen, het voorbereiden
en leiden van de landelijke raad en het onderhouden van contacten met de Scouting
wereldbonden. Het landelijk bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van een professionele
werkorganisatie, aan wie voorbereidende en uitvoerende taken gedelegeerd zijn.
In 2010 bestaat Scouting 100 jaar in Nederland. Voor de verdere vitalisering van de
eigentijdse en aantrekkelijke organisatie wordt gewerkt aan inhoudelijke vernieuwingen,
waarvan de implementatie veel aandacht vraagt in de komende jaren.

Functie inhoud bestuurslid
•

Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een organisatie die zich als
zichtbare, moderne, maatschappelijk relevante jeugd- en jongerenvereniging profileert.

Functie wensen/eisen ?
•
•
•
•
•

Je beschikt over goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
Je hebt (eventueel beginnende) ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en
delegeren van bestuurlijke activiteiten;
Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen;
Je draagt bij aan de positionering van Scouting Nederland;
Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen.

131

Competenties
•
•
•
•
•
•

Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om met helikopterview naar de
organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien;
Organisatiebewustzijn;
Kwaliteitsgerichtheid;
Verantwoordelijkheidsgevoel;
Resultaatgerichtheid;
Teamgerichtheid

Wij bieden
• Opdoen van veel nieuwe contacten
• Een veelzijdig en uitdagend takenpakket
• Mogelijkheid tot het opdoen van bestuurlijke ervaring
Inschatting tijdbelasting
• De vergaderingen van het algemeen bestuur (7 avonden en 2 zaterdagen per jaar) en
de landelijke raad (2 zaterdagen per jaar), vinden plaats in het midden van het land:
Leusden en Amersfoort.
• Naast de vergaderingen zijn bezoeken aan (internationale) evenementen, regio’s,
groepen en specifieke bijeenkomsten facultatief in te vullen.
Aanstelling / benoeming
Een landelijk bestuurslid wordt benoemd door de landelijke raad, voor een periode van drie
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.

Informatie en reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Willemien Meershoek, directeur Scouting Nederland, 033-4960962.
Brieven met korte motivatie en cv kun je, liefst per mail, sturen naar
w.meershoek@scouting.nl
Sluitingstermijn inzendingen: 31 januari 2011
Planning gesprekken: februari 2011
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