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VOORZITTER HOOFDBESTUUR 50PLUS 

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende 

aanvullende functie-eisen en taken. 

 

Algemeen 

Voor de voorzitter wordt het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke 

organisaties, ambtelijk en politiek Den Haag wordt als een toegevoegde waarde gezien. 

 

Functie-eisen:  

• Minimaal twee jaar lid. 

• Ervaring in het besturen van een democratisch functionerende vereniging en het leiden 

van discussies. 

• Ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een 

maatschappelijke organisatie of instelling. 

• In staat de visie van de vereniging uit te dragen. 

• In staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de 

organisatie) te bevorderen. 

• Betrokkenheid bij ouderenbelangen en de belangen van ouderen hoog in het vaandel te 

hebben. 

• Ervaring met de opbouw van (snel) groeiende organisaties. 

• Beschikken over een uitgebreid netwerk. 

• Communicatieve teamspeler. 

• Uitstekende discussie- en debatvaardigheden. 

• Kwaliteiten op het gebied van externe contacten. 

• Goed analytisch en strategisch denkvermogen. 

• Charismatisch en in staat om op een positieve wijze om te gaan met de media. 

• Nog meer dan collega’s in de positie om flexibel veel tijd te besteden aan 50PLUS. 

• Het vermogen om mensen te inspireren. 

• Sterke coördinerende leiderschapskwaliteiten. 

• Diplomatieke eigenschappen (onderhandelaar). 

• Aantoonbare bestuurlijk ervaring met goede referenties. 

• Ervaring met het voorzitten van vergaderingen. 

• Uitstekende communicatieve eigenschappen. 

• Goede (non)verbale eigenschappen. 

• Sterk in woord en geschrift. 

• Goede redenaar in het openbaar. 

• Representatief voorkomen. 

• Organisatorisch talent. 
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Takenpakket: 

• Verantwoordelijk voor het totaal bestuurlijk beleid. 

• Profilering 50PLUS-bestuur in de media. 

• Algemene coördinatie van hoofdbestuursactiviteiten (inclusief vergaderingen). 

• Inspirator voor het teamgevoel binnen het hoofdbestuur. 

• Waarborging continuïteit van de vereniging. 

• Verantwoordelijk voor contacten met de afdelingsbesturen en politieke 

volksvertegenwoordigers. 

• Bindende schakel naar alle betrokkenen. 

• Eerste contactpersoon externe relaties, zoals media. 

• Vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe. 

• Incidentele vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten. 

• Leidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur 

• Maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast. 

• Toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de Algemene Ledenvergadering. 


