
 

 

 

 

Bestuur bij de federatie COC Nederland  

Het COC streeft naar een diverse en inclusieve samenleving die werkt aan gelijke rechten,  

emancipatie en acceptatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle 

potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, gender identiteit of expressie en 

geslachtskenmerken. 

COC wil dit doel bereiken door: 

 Het scheppen en in stand houden van mogelijkheden tot individuele ontwikkeling, vorming 
en bewustwording 

 Het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te 
verbeteren 

 Het versterken van de maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld 
tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen 

 De beschikbaarheid, toegankelijkheid en sensitiviteit van maatschappelijke voorzieningen te 
bevorderen 

 Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau dat garanties biedt voor gelijke 
rechten en kansen te bevorderen 

 De internationale beweging te versterken en  te bevorderen dat bescherming van 
fundamentele rechten in internationale instrumenten is geborgd 

 
COC Nederland is een federatie van 20 lokale COC lidverenigingen. De lidverenigingen staan midden 

in de samenleving, hebben nauw en direct contact met de achterban en met maatschappelijke 

organisaties, bestuur en politiek in de lokale gemeenschappen. Door deze fijnmazige infrastructuur 

kan het COC op laagdrempelige wijze, dicht bij de mensen, het ondersteuningsaanbod bieden waar 

LHBTI’s met verschillende achtergronden behoefte aan hebben.  

Het is voor het COC van belang dat zij geworteld is en blijft in de Nederlandse LHBTI gemeenschap. 

Dit om ervoor te zorgen dat het aanbod van het COC aan blijft sluiten op de behoeften van de 

gemeenschap maar ook om het COC aantrekkelijk te houden voor de noodzakelijke inzet van de vele 

honderden vrijwilligers. Daarom kiest COC ervoor dat de lidverenigingen, die als organisatievorm het 

dichtst bij de gemeenschap staan, in autonomie kunnen handelen en dat de lidverenigingen tezamen 

leidend zijn in de koersbepaling en besluitvorming van de federatie. 

De lidverenigingen vormen tezamen een federatie omdat zij daar taken op (inter)nationaal niveau 

kunnen beleggen die lokaal niet of moeilijk uitvoerbaar zijn. Daarnaast ondersteunt de federatie de 

lidverenigingen organisatorisch en inhoudelijk. 

De Algemene Vergadering van de besturen van de lidverenigingen is het hoogste besluitvormend 

orgaan van de federatie, de lidverenigingen besturen dus de federatie. Het lidmaatschap van de 

federatie is voor lidverenigingen niet vrijblijvend. Besluiten die door de Algemene Vergadering zijn 

genomen zijn richtinggevend voor het beleid van de afzonderlijke lidverenigingen. 



 

 

 

 

De besturen van de lidverenigingen kiezen gezamenlijk een landelijk bestuur, het bestuur van de 

federatie COC Nederland.  

Het federatiebestuur is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de federatie, het 

beleggen, voorbereiden en verslaan van de AV en het opstellen van het (meerjaren) beleid. Het 

federatiebestuur ziet toe op de uitvoering van het beleid en het financieel beheer van de federatie.   

De taken die binnen het vastgestelde beleid door de AV bij de federatie zijn belegd zijn: 

- Belangenbehartiging op (inter)nationaal niveau 

- Perswoordvoerderschap op (inter)nationaal niveau 

- Initiëren en uitvoeren van specifieke nationale programma’s 

- Ondersteunen van de lidverenigingen van de federatie, onder andere op het gebied van: 

ledenadministratie,  mobilisatie achterban, vrijwilligersbeleid, kennisontwikkeling en kennisdeling,  

Het federatiebestuur stelt een directeur aan die verantwoordelijk is voor het inrichten en aansturen 

van het federatiekantoor. De directeur initieert het beleid ter verwezenlijking van de doelstelling van 

de federatie en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks een 

beleidsplan vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Op het 

federatiekantoor werken momenteel 42 mensen. 

Het dagelijks bestuur van de federatie vomt tevens het bestuur van de Albrecht Stichting die het 
opgebouwde reservekapitaal van de federatie beheert. 
  
Tijdsbesteding:  
Gemiddeld 3 ontmoetingen per maand, waarvan een klein deel soms ook overdag kan plaats vinden. 
Meestal in de Randstad. Frequent e-mail en telefonisch contact alsmede een paar uur bureauwerk 
per maand behoort eveneens tot de inzet die wordt verwacht. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Profielen bestuursleden  
Algemeen profiel 

 een bestuurslid van COC Nederland bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij 
voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging; 

 is betrokken bij de doelstellingen van het COC en heeft affiniteit met de federatie structuur; 

 kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van de 
federatie; 

 heeft ervaring met het (toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een 
maatschappelijke organisatie of instelling. 

 is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team; 

 kan het bestuursbeleid binnen de federatie en extern uitdragen; 

 kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht 
op het operationeel beleid; 

 kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken; 

 is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische 
vragen de werkorganisatie en de federatie een spiegel voor te houden; 

 kan met vertrouwelijke gegevens omgaan: 

 het hebben van een netwerk in ambtelijk en politiek Den Haag wordt als een toegevoegde 
waarde gezien. 

  
Algemene taken bestuursleden COC Nederland 

 voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de (bestuurs-) 
vergaderingen; 

 betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het Algemeen 
Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag; 

 vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Profiel voorzitter bestuur COC Nederland 
Naast de functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende 
functie-eisen en taken: 
De voorzitter: 

 heeft ervaring in het besturen van een vereniging en het leiden van discussies. 

 is in staat de visie van de federatie op inspirerende wijze uit te dragen in maatschappij en 
media. 

 is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur en de organisatie te 
bevorderen. 

 het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en 
politiek Den Haag en media-ervaring worden als een toegevoegde waarde gezien. 

 Specifieke taken: 

 vertegenwoordigt het bestuur naar de federatie toe. 

 leidt de vergaderingen van het Federatiebestuur en van het Dagelijks Bestuur  

 leidt de Algemene Ledenvergaderingen van de federatie 

 voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur 

 maakt deel uit van het bestuur van de Albrecht Stichting 

 is namens de federatie de eerste woordvoerder naar media, politiek en maatschappelijke 
organisaties 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Profiel penningmeester bestuur COC Nederland 
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende 
aanvullende functie-eisen en taken: 

 heeft ervaring met financieel beleid, bij voorkeur, van non-profitorganisaties. 

 heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureauorganisatie die over een 
professionele afdeling financiën beschikt. 

 heeft kennis en inzicht in financiële en beheersingsprocessen, weet de overige bestuurders te 
adviseren over jaarrekening, begroting e.d. Weet welke informatie nodig  is om financieel 
beleid te volgen en te controleren. 

Specifieke taken: 

 is lid van het Dagelijks Bestuur. 

 (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de 
prognoses, jaarrekening, begroting e.d. 

 is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de 
jaarrekening en de managementletter. 

 Legt verantwoording af aan en presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene 
Ledenvergadering. 

 overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de 
voorzitter en secretaris. 

 voert namens het bestuur het beheer over de Albrecht Stichting, daarbij ondersteund door 
het federatiekantoor. 

 maakt deel uit van het bestuur van de Albrecht Stichting. 
 
Van de leden van het dagelijks bestuur wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het Dagelijks- en 
het Federatiebestuur en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Selectieprocedure:  
- kandidaten geven hun interesse voor een bestuursfunctie aan in een   gemotiveerde brief met cv.  
- de selectiecommissie bestaat uit drie bestuursleden van lidverenigingen, de directeur van het  
  Federatiekantoor en een door de directeur voorgedragen medewerker van het federatiekantoor. 
- de selectiecommissie nodigt geschikte kandidaten uit voor een eerste sollicitatiegesprek 
- de selectiecommissie draagt per vacature minimaal twee kandidaten voor aan de Adviescommissie  
  bestaande uit de zittende leden van het federatiebestuur van COC Nederland. 
 
 
- het bestuur van COC Nederland draagt per vacature één kandidaat voor aan de Algemene 
  Vergadering van de federatie. Dit gebeurt aan de hand van een gemotiveerde voordracht. Het  
  curriculum vitae kan, na toestemming van de kandidaat, onderdeel uitmaken van de voordracht. 
- de Algemene Vergadering stemt schriftelijk over benoeming van de voorgedragen kandidaten. 
- de sollicitatieprocedure wordt begeleid door de HR medewerker van het federatiekantoor 
- het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
Ten tijde van de voordracht aan de Algemene Vergadering dient de kandidaat lid te zijn van één van 
de bij COC Nederland aangesloten lidverenigingen en een Verklaring omtrent gedrag aan het bestuur 
te overleggen. 
 
Voor verdere inlichtingen over de bestuursfuncties kan contact worden opgenomen met Koen van 
Dijk, directeur van COC Nederland tel:  020-623 45 96. 
 
Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd  
Dan willen we je graag leren kennen. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar vacature@coc.nl. 
 
Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Tot Slot: 
De sollicitatietermijn loopt af op 21 oktober 2018. 
 
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 29 oktober 2018 en de tweede 
sollicitatieronde vindt plaats op 9 november 2018. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld. 
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