
                                                                                                                                                 
 

Het bestuur van CDA Brabant is met ingang van 20 november 2020 op zoek naar een 

VOORZITTER (m/v) 

De voorzitter is het gezicht van de provinciale afdeling. 

Hij/zij: 

• leidt de vergaderingen van het bestuur van CDA Brabant en van de Algemene 

Ledenvergaderingen. In overleg met de bestuurssecretaris zorgt de voorzitter voor de 

voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda. 

• leidt de vergaderingen van het Brabantberaad waarbij CDA-politici van alle 

bestuurslagen uit een bepaalde regio aanwezig zijn. 

• stuurt het in dienst zijnde bestuurssecretariaat aan. 

• vertegenwoordigt de provinciale afdeling op landelijk niveau in de Verenigingsraad (6 

keer per jaar), tijdens partijcongressen (twee maal per jaar) en heeft frequent contact 

met de voorzitters van andere provinciale afdelingen en de landelijke partijvoorzitter.  

• coördineert de samenstelling van de kandidatenlijst voor Provinciale Staten. 

• coördineert de opstelling van Brabantse kandidaten voor de Eerste- en Tweede Kamer, 

Europees Parlement en Waterschappen. 

• neemt een vertrouwenspositie in en onderhoudt contacten met de verschillende 

afdelingen, maar ook met bewindslieden, leden Eerste- en Tweede Kamer, Provinciale 

Staten, de Waterschappen en Europarlementariërs en bevordert de onderlinge 

communicatie op bestuursniveau. 

• heeft regelmatig contact met de afdelingsvoorzitters van de lokale afdelingen en 

organiseert minimaal één keer per jaar samen met de bestuurssecretaris een 

voorzittersoverleg. 

• coördineert de algemene strategiebepaling van CDA Brabant. 

• houdt actief contact met de Statenfractie door middel van het regelmatig bijwonen 

van de fractievergaderingen en voert samen met de fractievoorzitter de 

functioneringsgesprekken van de Statenleden. 

• houdt regelmatig contact met de HRM-commissie en werkt actief mee aan een gezond 

HRM-beleid van het CDA in Brabant. 

• is het eerste aanspreekpunt voor de pers. 

• is tevens voorzitter van de Stichting CDA Brabant. 

Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de voorzitter wordt geschat op gemiddeld 15 

tot 20 uur per week, vooral ’s avonds maar ook regelmatig overdag. De functie is 

onbezoldigd. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. 

Wie zoeken wij? 

De voorzitter die wij zoeken past bij het volgende profiel.  

Hij/zij: 

• is een herkenbaar christendemocraat en draagt dat ook overtuigend uit. 

• kan door persoonlijkheid en optreden een samenbindende en stimulerende rol 

vervullen tussen alle geledingen van het CDA Brabant. 



                                                                                                                                                 
• is iemand die samen met bestuursleden leiding kan geven aan het dagelijks bestuur 

en de vereniging. 

• kan een goede relatie onderhouden met de Statenfractie waarbinnen de gescheiden 

verantwoordelijkheden helder zijn. 

• ziet het als een uitdaging veranderingsprocessen binnen de partij en binnen CDA 

Brabant vorm en inhoud te geven, onder meer naar aanleiding van de 

partijvernieuwing die in 2021 geïmplementeerd wordt. 

• kan de belangen van de provincie als onderhandelaar en strateeg optimaal onder de 

aandacht brengen en behartigen op landelijk niveau. 

• kan plaatselijke afdelingen bezielen en enthousiasmeren. 

• is representatief en communicatief vaardig en heeft voldoende politiek en 

maatschappelijk invoelingsvermogen. 

• kan onafhankelijk denken en kan dat zelf ook zijn. 

• vervult of vervulde in het recente verleden binnen de partij geen functies die 

onverenigbaar zijn met het voorzitterschap van CDA Brabant. 

• is bereid om het voorzitterschap tenminste vier jaar te vervullen. 

Interesse? 

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan bij voorkeur per e-mail contact op met de 

voorzitter van de selectiecommissie Ger de Weert (gdeweert@xs4all.nl  of 06-22477921). 

Uw  sollicitatie kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae richten aan de 

secretaris van de selectiecommissie de heer Alwijn ten Cate (alwijntencate@hotmail.com)  

De sluitingsdatum voor afdelingen om een voordracht te doen is 10 december 2020 

12.00 uur. Sluitingsdatum voor kandidaten is 17 december 2020 om 12.00 uur. De 

gesprekken met de kandidaten vinden plaats in de periode 4 januari tot en met 25 

januari 2021.  De nieuwe voorzitter zal worden voorgedragen tot benoeming tijdens de 

ALV in maart 2021.  
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