
Profielschets	  Voorzitter	  Regio	  Buitenland	  
	  
Wat	  is	  het	  doel	  van	  de	  regio	  Buitenland?	  
De	  Regio	  Buitenland	  wil	  D66-‐leden	  in	  het	  buitenland	  actief	  betrekken	  bij	  de	  
vereniging,	  ondersteunen	  bij	  eigen	  initiatief	  en	  met	  elkaar	  in	  contact	  
brengen.	  De	  regio	  is	  de	  schakel	  tussen	  de	  buitenlandwoordvoerders	  in	  de	  
Tweede	  Kamer	  en	  de	  leden	  in	  het	  buitenland.	  De	  Regio	  Buitenland	  brengt	  
waar	  nodig	  de	  specifieke	  belangen	  van	  leden	  die	  buiten	  Nederland	  wonen	  
onder	  de	  aandacht.	  
	  
Wat	  doet	  de	  Regio	  Buitenland?	  
De	  regio	  doet	  actief	  mee	  op	  inhoudelijk	  gebied	  binnen	  D66	  via	  moties	  en	  
amendementen	  voor	  congressen	  en	  verkiezingsprogramma’s.	  Ook	  voorziet	  
de	  regio	  D66-‐politici	  in	  Nederland	  van	  advies	  en	  ideeën	  over	  thema’s	  waar	  
een	  frisse	  buitenlandse	  blik	  van	  waarde	  kan	  zijn.	  Verder	  organiseert	  de	  
regio	  jaarlijkse	  één	  of	  meerdere	  activiteiten,	  lezingen	  of	  debatten	  over	  
onderwerpen	  die	  relevant	  zijn	  voor	  de	  leden	  in	  het	  buitenland.	  
	  
Voor	  de	  aankomende	  bestuursverkiezingen	  van	  de	  Regio	  Buitenland	  wordt	  
gezocht:	  	  Voorzitter	  (m/v)	  
	  
Profielschets	  
De	  voorzitter	  geeft	  leiding	  aan	  het	  regiobestuur.	  Dat	  betekent	  onder	  andere	  
dat	  hij	  of	  zij	  voorzitter	  is	  van	  de	  driewekelijkse	  (skype)vergaderingen.	  De	  
voorzitter	  is	  zowel	  de	  interne	  als	  de	  externe	  vertegenwoordiger	  van	  de	  
regio.	  
Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  treedt	  het	  regiobestuur	  ook	  als	  geheel	  naar	  
buiten.	  De	  voorzitter	  coördineert	  de	  bestuursactiviteiten.	  Hij/zij	  ziet	  erop	  
toe	  dat	  de	  activiteiten	  van	  alle	  betrokkenen	  goed	  op	  elkaar	  zijn	  afgestemd	  
en	  informeert	  naar	  de	  problemen	  en	  naar	  de	  resultaten	  van	  de	  
inspanningen.	  
	  
Van	  de	  voorzitter	  wordt	  verwacht,	  dat	  hij/zij	  op	  het	  moment	  van	  verkiezing	  
in	  het	  buitenland	  woont.	  
Kwalificaties:	  	  
-‐	  	  netwerker	  met	  een	  goede	  politieke	  ‘antenne’	   	  
-‐	  	  leidinggevende	  ervaring	  
-‐	  	  initiatiefrijk	  
-‐	  	  resultaatgericht	  
-‐	  	  communicatief 	  
-‐	  	  flexibel	  



De	  sluitingstermijn	  voor	  de	  kandidaatstelling	  is	  27	  November	  18u	  
Nederlandse	  tijd/	  CET.	  	  
Voor	  de	  kandidaatstelling	  dient	  u	  bijgaand	  formulier	  in	  te	  vullen,	  te	  
ondertekenen	  en	  zowel	  het	  Worddocument	  als	  pdf	  naar	  het	  volgende	  
mailadres	  te	  zenden:	  verkiezing@d66inhetbuitenland.nl	  	  	  
	  
	  


