Profiel voorzitter VGS
als opvolger van Ingrid Geveke, februari 2021

Profiel
De voorzitter van de VGS beschikt over bindend vermogen, is een teamspeler en excellente
netwerker. Hij heeft lef, is representatief en straalt een natuurlijk overwicht uit. Hij is tegelijkertijd
gemakkelijk toegankelijk en bezit naast de nodige zakelijkheid ook relativeringsvermogen en humor.
Hij staat open voor vernieuwende ideeën en zorgt dat er ruimte is voor anderen met goede ideeën.
De nieuwe voorzitter draagt de visie van de VGS actief en enthousiast uit. Hij beschikt over prima
communicatieve vaardigheden, is een goed spreker en beheerst de Engelse taal. Hij beschikt over
een meerjarige ervaring als gemeentesecretaris, is gemeentesecretaris, bij voorkeur in een grote
gemeente. Ook heeft hij een sterk bestuurlijke instelling. De nieuwe voorzitter is vanuit zijn
achtergrond aantoonbaar gewend om zich te bewegen in landelijke circuits. De nieuwe voorzitter is
verder stabiel, pro-actief, integer en doortastend. Hij is een goede teamleider en coach van zijn
medebestuursleden.

Taken van de voorzitter
De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en naar buiten toe de ambassadeur en het gezicht
van de VGS. Hij is voorzitter van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (drie tot vier keer per
jaar) en het Dagelijks Bestuur (zeven keer per jaar). De voorzitter onderhoudt contacten met de
commissies van de VGS, met zusterverenigingen in binnen- en buitenland, VNG, ministeries en
media.
De voorzitter draagt de visie van de VGS actief uit. Hij stimuleert de medebestuursleden en bevordert
het teamverband van het dagelijks bestuur. Met de leden van het dagelijks bestuur werkt hij actief
samen en verdeelt in overleg de diverse taken.

De VGS
De VGS is een krachtige, professionele beroepsvereniging. Zij geeft actuele, vooruitziende, kwalitatief
sterke visies op de inrichting en het functioneren van het lokale openbaar bestuur, vooral als deze
betrekking hebben op het ambtelijke domein en het functioneren van de lokale ambtelijke
organisatie. Zij ondersteunt haar leden op inspirerende wijze bij hun dagelijks werk als algemeen
directeur, eerste adviseur, werkgever en publiek ondernemer.

Speerpunten van de VGS
De VGS wil een actieve en herkenbare netwerkvereniging zijn. Het aantal leden is overzichtelijk, maar
zij zijn actief op veel fronten binnen de vereniging zelf, binnen de VNG en elders. De vereniging zorgt
voor verbinding en ontmoeting onder en met de leden, versterkt het collectief en behartigt de
belangen van de beroepsgroep.
Het bestuur heeft afgelopen jaar stappen gezet op de verenigingsontwikkeling en wil daar graag mee
verder. Daarbij wordt gekeken naar de werkwijze, de betrokkenheid van leden en de binding met de
vereniging.
De focus ligt daarbij op wisselende, organisatorische en inhoudelijke thema’s. Zo wordt er
bijvoorbeeld ingezet op onderzoek en bijeenkomsten over sturing in netwerken, over digitalisering,
over de energietransitie of over het sociaal domein.
Daarnaast ondersteunen we individuele leden met bijvoorbeeld vertrouwenspersonen en buddy’s,
bijeenkomsten voor nieuwe leden en – zo nodig – rechtsbijstand.

Randvoorwaarden
Het streven is om de benoeming te laten plaatsvinden tijdens een nog uit te roepen Buitengewone
Algemene Ledenvergadering begin februari 2021.
De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Daarna is een tweede termijn
van drie jaar mogelijk. Na zes jaar eindigt het voorzitterschap statutair.
Teneinde continuïteit te krijgen in de boegbeeldfunctie van de vereniging en de balans in de
vereniging hechten wij eraan dat de nieuwe voorzitter bereid is zich voor langere tijd te commitment
voor langere tijd.
De functie levert veel plezier, genoegen en contacten op. Daar staat een behoorlijke tijdsinvestering
tegenover. Het is vrijwilligerswerk, maar zeker niet vrijblijvend. Gerekend moet worden op zeker een
dag in de week. Een aantal activiteiten kan vanaf de eigen werkplek georganiseerd worden, maar de
voorzitter zal geregeld zijn eigen gemeentegrenzen verlaten en zich in andere, ook Haagse kringen
bewegen. Instemming van en ondersteuning door de werkgever is daarom noodzakelijk om het werk
van voorzitter goed te kunnen doen.
De vereniging kent professionele ondersteuning in de vorm van een bestuursadviseur, ambtelijk
secretaris en secretariële medewerker (detachering vanuit de VNG). Het Dagelijks Bestuur bestaat
inclusief de voorzitter uit zeven leden. De leden hebben allemaal een eigen aandachtsgebied/thema,
waar zij zich specifiek voor inzetten.

Meer informatie?
Meer weten? De huidige voorzitter Ingrid Geveke, gemeentesecretaris van Zwolle is graag bereid om
nadere informatie te verstrekken. Zij is bereikbaar via i.geveke@zwolle.nl of 06-11030771.
Kandidaatstelling en selectieproces
Spreekt het profiel je aan en voldoe je aan de randvoorwaarden, mail dan je motivatie met c.v. voor
12 januari 2021 aan ingrid@gemeentesecretaris.nl.
De selectiecommissie bestaat uit leden van het algemeen en dagelijks bestuur en het bureauhoofd
VGS. En zal een enkelvoudige voordracht worden gedaan aan het bestuur en als deze wordt
gesteund, zal tijdens de ALV de benoeming plaatsvinden.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 22 en 28 januari 2021 ’s middags in Utrecht.

*waar ‘hij’ staat wordt uiteraard ‘hij’ en ‘zij’ bedoeld.

