
 
 

Vacature lid Functioneringscommissie GroenLinks Leiden 

 

GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met meer dan 700 leden een van de grotere GroenLinks-

afdelingen van Nederland. De afdeling heeft een functioneringscommissie voor de evaluatie van het 

functioneren van de fractie en het bestuur. De functioneringscommissie bestaat uit minstens drie 

personen, waarvan in onderling overleg één de rol van voorzitter heeft. Met het afscheid van de huidige 

voorzitter zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de functioneringscommissie.  

 

De Functioneringscommissie heeft de volgende werkzaamheden: 

● Minstens 1x per jaar functioneringsgesprekken voeren met alle fractieleden (inclusief 

duoraadsleden), bestuursleden en eventuele wethouders.  

● Minstens 1x per jaar een gesprek voeren met de fractie en met het bestuur op grond van de 

bevindingen van de individuele functioneringsgesprekken.  

● Indien nodig voer je vervolggesprekken of adviseer je andere acties.  

● Het maken van gespreksverslagen en rapporteren van algemene bevindingen aan de ALV. 

● Verzorgen van zorgvuldige en tijdige communicatie en planning met fractie, bestuur en andere 

betrokkenen. 

● Bewaken van termijnen, documenten en een zorgvuldige, integere procedure. 

 

Wie ben jij? 

● Je vindt het leuk om vanaf de zijlijn bij te dragen aan het goed functioneren van de fractie en het 

bestuur van GroenLinks Leiden 

● Je woont in Leiden of omgeving en bent lid van GroenLinks.  

● Je bent integer en borgt vertrouwelijkheid 

● Je bent communicatief en politieke sensitief 

● Je toont in gesprekken enthousiasme en inlevingsvermogen 

● Je hebt affiniteit of ervaring met reflectie en het voeren van (functionerings- of team)gesprekken. 

● Het heeft onze sterke voorkeur dat je ervaring hebt als gemeenteraadslid en/of in een 

GroenLinksbestuur 

 

De functie van lid voor de Functioneringscommissie is op basis van vrijwilligheid. Het kost een wisselende 

tijdsinvestering. De periodes dat de gesprekken met fractie- of bestuursleden worden gevoerd zijn 

piekmomenten.  

 

Het nieuwe lid wordt in de Functioneringscommissie benoemd in de ALV van november 2020.  

 

Interesse? 

Stuur een e-mail met je motivatie en CV naar Astrid Suurmond:  a.suurmond@planet.nl  

Reacties graag vóór 1 oktober 2020. 

 

Vragen?  

Met vragen kun je contact opnemen met Michiel Janssen 06-53896620 of Astrid Suurmond, 06-

14813796, beide lid van de functioneringscommissie. 

Het protocol van de functioneringscommissie kan je opvragen bij het betrokken bestuurslid via 

judith.van.vliet@groenlinksleiden.nl  
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