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In de vorige stuurgroep is gesproken over de scheiding van het takenpakket van de
voorzitter en ambassadeursrol. Dit vanwege de uiteenlopende taken als ook de
inhoudelijke belasting van de combinatie rol voorzitter/ambassadeur. Keuze is gemaakt
om de taken op te knippen en een aparte taakomschrijving voor het ambassadeurschap
op te stellen. Om helder te krijgen wat het takenpakket is heeft een korte verdieping
plaatsgevonden bij een aantal verenigingen en stichtingen. Voor nu is de splitsing
gemaakt in werkzaamheden per rolhouder en dienen we te beslissen hoe en in welke
vorm we deze rollen moeten en kunnen toewijzen al dan niet gecombineerd.

Uitgangspunt takenpakket voorzitter
Profiel
Binnen het samenwerkingsverband ‘Varen doe je Samen!’ is de Voorzitter (m/v)
verantwoordelijk voor het verloop van de vergaderingen van de stuurgroep van het
samenwerkingsverband ‘Varen doe je Samen!’. De voorzitter leidt de vergaderingen en
regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen
en de andere besprekingen, die aan de orde zijn. De voorzitter wordt bij ziekte of
afwezigheid vervangen door een van de andere stuurgroepleden. De voorzitter kan de
leiding van de vergadering tijdelijk overdragen aan een van de andere stuurgroepleden.
De voorzitter heeft affiniteit met vraagstukken omtrent veiligheid op en rondom het
water. De voorzitter heeft affiniteit met de taken en de lange termijn planning die
behoren bij deze functie. De voorzitter heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is
in staat in samenwerking met de projectleider van het samenwerkingsverband Varen doe
je samen bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.
Taken
•
•

•

Aansturen van de projectleider van het samenwerkingsverband ‘Varen doe je
Samen!’;
Leiding geven en verantwoording afleggen over het samenwerkingsverband
‘Varen doe je Samen!’ aan de stuurgroep van het samenwerkingsverband Varen
doe je samen;
Bereid de Stuurgroepvergaderingen voor, stelt agenda op, en zit de
stuurgroepvergaderingen voor;
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•

•
•
•

•
•

Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die
zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van het Samenwerkingsverband
‘Varen doe je Samen!’;
Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het
samenwerkingsverband ‘Varen doe je Samen!’;
Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen;
Zorgt voor een goede taakverdeling binnen de stuurgroep en daarmee van de
afzondelijke lidorganisaties van het samenwerkingsverband ‘Varen doe je
Samen!’ en onderlinge vervanging ;
Zorgt voor de navolging en de opvolging van alle andere regels en bepalingen;
Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste
stuurgroepslid.

Functie-eisen
• Affiniteit met de binnenvaart en watersport.
• Affiniteit met de doelstelling en strategie van ‘Varen doe je Samen!’ en de
bereidheid zich in te spannen voor de belangen van ‘Varen doe je Samen!’
• Verbinder met goede communicatieve vaardigheden;
• Affiniteit met besturen en management, kan de vergaderingen effectief leiden en
heeft het vermogen de doelstellingen van Varen doe je samen te bewaken
tijdens en tussen de Stuurgroepvergaderingen;
• Affiniteit met het beheer van gelden;
• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de
vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
• Flexibele instelling en stressbestendig;
• Besluitvaardig, onafhankelijk, omgevingsbewust, in staat om een open sfeer te
creëren waarin de Stuurgroep het beste kan opereren, heeft vertrouwen en kan
coachend optreden naar nieuwe stuurgroepleden
• Conformeren aan het beleid en de visie van het samenwerkingsverband ‘Varen
doe je Samen!’;
• Goede omgang met vrijwilligers en werknemers;
• VOG-verklaring.

Uitgangspunt takenpakket ambassadeur
Profiel
Een ambassadeur is een persoon die op basis van de eigen bekendheid de doelstellingen
van ons veiligheidsplatform helpt uitdragen. De ambassadeur brengt zijn/haar status, tijd
en vaardigheden in om goodwill te kweken, samenwerking te versterken, voorlichting te
geven of om ideeën uit te dragen. De functie voor ambassadeur van VDJS kan betaald of
onbetaald zijn.
Onze gewenste ambassadeur is het gezicht en de landelijke spreekbuis van het
samenwerkingsverband/platform ‘Varen doe je Samen!’. Hij/Zij kan in de omgeving
mogelijkheden signaleren om het werk van het platform onder de aandacht te brengen.
Tevens kan de ambassadeur de standpunten en visie van het platform naar externe
partijen

Taken
•
•
•
•

•

Schakelfunctie tussen de PL en/of Projectgroepen en “de markt en branche”;
Mensen kennis laten nemen van het veiligheidsplatform via netwerken, lezingen,
beursbezoeken;
Partner werving voor deelname aan het platform;
Columns of artikelen plaatsen in kranten, op websites en/of social media. Deze
artikelen kunnen worden gebruikt voor de VDJS nieuwsbrief, website enz. De
artikelen kunnen digitaal worden gedistribueerd en daar waar mogelijk als
persberichten worden verzonden;
Informatieavonden en praktijkdagen initiëren, bijwonen en/of promoten;

p. 2 van 3

•
•
•

Bijeenbrengen en motiveren van de VDJS vrijwilligers en projectgroepen;
Het werven en organiseren van schenkingen of bijdragen;
Inbreng van eigen ideeën.

Functie-eisen
• Affiniteit met de binnenvaart en watersport.
• Affiniteit met de doelstelling en strategie van ‘Varen doe je Samen!’ en de
bereidheid zich in te spannen voor de belangen van ‘Varen doe je Samen!’
• Verbinder met goede communicatieve- en schrijfvaardigheden;
• Netwerk building;
• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de
vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
• Flexibele instelling en enthousiast;
• Inspirerende en verbindende rol;
• Conformeren aan het beleid en de visie van het samenwerkingsverband ‘Varen
doe je Samen!’;
• Goede omgang met vrijwilligers en werknemers;
• VOG-verklaring.

Voorbereiding /
Afstemming

Taskforce VDJS, projectleider VDJS, voorzitter stuurgroep VDJS

Beslis- en
Bespreekpunten

•

Consequenties

Akkoord op voorstel taakomschrijving en starten met zoeken geschikte kandidaten.
Financieel (k€)
Capaciteit (fte)

Convenant

Opname van taak en rol omschrijving in convenant met
onderbouwing FTE en beloningsvorm en mogelijkheden

Communicatie
Planning
Vervolgtraject

NB: Er dient nog wel gekeken te worden naar de beloningsvorm en mogelijke
declaratiemogelijkheden in deze functie(s). Er wordt gezocht naar een Taskforcelid, SG lid
of collega die hier verdere invulling aan kan/wil gaan geven.
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