
Profiel LB lid HRM & Ontwikkeling

De belangrijkste taak van het Landelijk Bestuurslid HRM & Ontwikkeling is om zorg te
dragen voor het scouten, ontwikkelen en opleiden van (nieuw) politiek en bestuurlijk
talent en herkenbare christendemocraten.

Dit vindt in een dynamische omgeving plaats met vele stakeholders en
belanghebbenden. Vanuit onze basisprincipe gespreide verantwoordelijkheid faciliteert
het LB lid HRM & Ontwikkeling lokale en provinciale afdelingen en is zij de eerste
aanspreekpunt binnen het bestuur voor de kandidaatstelling bij landelijke verkiezingen.

Het Landelijk Bestuurslid HRM & Ontwikkeling heeft specifieke ervaring op het terrein van
Human Resource Management (talentmanagement) en kennis van het scouten,
ontwikkelen en opleiden van personen; bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Het bestuurslid is strategisch onderlegd en weet een heldere visie te formuleren die
aansluit bij de huidige ontwikkelingen op het terrein van HRM en opleidingen. Ervaring in
een politieke functie is een pré.

Vanuit deze functie werkt het LB-lid nauw samen met de medewerkers van het
Steenkampinstituut / sector HRM op het partijbureau en de circa 90 HRM-vrijwilligers in
het land. Daarnaast fungeert zij als contactpersoon voor het Wetenschappelijk Instituut,
de Bestuurdersvereniging en de provinciale HRM-commissies. Het bestuurslid is
benaderbaar, staat open voor diversiteit en heeft een groot (extern) netwerk.

Het CDA is een brede volkspartij en streeft naar diversiteit. Mensen die bijdragen aan
meer diversiteit worden dan ook nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren naar deze
functie. Gezien de huidige samenstelling van het Landelijk Bestuur gaat bij gelijke
kwaliteiten de voorkeur uit naar een vrouw.

Competenties/kennis/ervaring
Voor een CDA-bestuurslid geldt dat zij:

● een betrokken, integer en authentiek christendemocraat is met brede
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ervaring;

● in staat is bij te dragen aan een eigentijds, herkenbaar en professioneel bestuur
van de partij;

● een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne heeft voor ontwikkelingen
in de vereniging en de samenleving en in staat is die te vertalen in een visie op
het functioneren van de partij;

● een teamspeler is, met een koel hoofd en een warm hart;
● beschikt over voldoende tijd en daar op een flexibele wijze mee kan omgaan

(circa 10 tot 15 uur per week);
● beschikt over de basiscompetenties van het CDA, te weten Authenticiteit,

Omgevingsgericht, Ontwikkelingsgericht en Uitdragen.


