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Bestuursvacatures PerspectieF 2021-2022 
PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. en wil jongeren verbinden aan 

christelijke politiek en een stempel drukken op politieke beslissingen. PerspectieF doet dat al 

jaren op nieuwe, innovatieve en prikkelende manieren. Het bestuur loopt voorop om met 

deze missie ook in 2021-2022 aan de slag te gaan. We zoeken nieuwe bestuursleden die zin 

hebben mee te werken aan deze uitdaging! Interesse? Informeer of solliciteer!   

Het bestuur van PerspectieF bestaat op dit moment uit zeven functies: de voorzitter, 

penningmeester, secretaris en de bestuursleden politiek, organisatie, internationaal en lokaal. 

Voor het seizoen 2021-2022 is PerspectieF op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de 

functies van Bestuurslid Opleiding (voorheen organisatie), Bestuurslid Internationaal en 

Penningmeester.   

Voor alle functies geldt een termijn van één jaar. Na de bestuursperiode kan je besluiten nog 

een jaar in dezelfde functie door te gaan. Er is geen financiële beloning voor een 

bestuursfunctie bij PerspectieF, maar wel heb je de mogelijkheid om een eigen budget in te 

zetten voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vind jij het leuk om te besturen en 

zie jij er naar uit om een stempel te drukken op de (jongeren)politiek in Nederland? 

Solliciteer!  

Hieronder vind je een opsomming van de voordelen die een bestuursfunctie met zich mee 

brengt en voor elk van de functies een kort profiel. Wij bieden drie zeer uitdagende functies, 

waarin je:   

• op een concrete manier kan bijdragen aan een betere samenleving; 

• ervaring opdoet met de christelijke politiek en dicht bij het politieke vuur zit;  

• richting en sturing geeft aan een jonge en dynamische vrijwilligersorganisatie;  

• een enorm netwerk opbouwt van professionals, zowel binnen als buiten de 

ChristenUnie en zowel binnen de gevestigde orde als onder aanstormende talenten 

• opgedane kennis en ervaring kan toepassen en ontwikkelen;  

• heel veel onvergetelijke en inspirerende momenten zult beleven;  

• mogelijkheid hebt tot deelname aan trainingen en ontwikkeling van persoonlijke 

capaciteiten.  

We zijn op zoek naar iemand die: 

• christen is en affiniteit heeft met christelijk-sociale politiek en het ChristenUnie 

gedachtegoed;  

• lid is of wil worden van PerspectieF;  

• een bestuurder is die sturing en leiding wil geven aan de vereniging en de vrijwilligers 

die daarvoor actief zijn; 

• bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft. 

  



Procedure 
Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 12 april om 09:00 je CV met motivatiebrief naar 

selectie@perspectief.nu. De gesprekken vinden plaats in de weken van 19 en 26 april. Op 26 

juni kiest de vereniging het nieuwe bestuur. Die dag treedt het nieuwe bestuur direct aan. 

Heb je vragen over één van de vacatures? Bell, app of mail met Bina Chirino, voorzitter van 

PerspectieF: 06 15 906 934 of voorzitter@perspectief.nu. Je kunt ook contact opnemen met 

één van de huidige bestuursleden, de contactgegevens vind je op de website. 

 

Bestuurslid Opleiding 
±15 uur per week 

Als Bestuurslid Opleiding zorg je voor een ruim aanbod van trainingen en masterclasses dat 

op doorlopende basis zal worden aangeboden. Het aanbod hiervan zal afgestemd zijn op 

de behoeften en de verschillende kennisniveaus van de leden. Zo kunnen beginners 

makkelijk mee doen, maar is er ook uitdaging ook gevorderden die zich nog verder kunnen 

ontwikkelen  binnen PerspectieF.     

Als Bestuurslid Opleiding:   

• ben je inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor trainingen die PerspectieF 

aan leden aanbiedt; 

• ontwikkel je een trainingsprogramma dat voor langere termijn bruikbaar is; 

• organiseer je scholingsactiviteiten en masterclasses, gericht op zowel inhoud als 

vaardigheden, eventueel in samenwerking met de ChristenUnie; 

• ben je betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse PJO-parlement;   

• speel je een hoofdrol bij het betrekken van jongeren bij de politiek, denk hierbij aan 

organiseren van excursies naar de Tweede Kamer of het Europees Parlement; 

• zorg je voor een mooie balans van aanbod passend bij de verschillende niveaus van 

leden (beginner, betrokken lid en gevorderd). 

  

We zoeken iemand die:   

• bij voorkeur ervaring heeft met talentmanagement en/of het ontwikkelen van 

trainingen; 

• van doorpakken houdt en initiatiefrijk is; 

• op een pakkende manier leden bij activiteiten kan betrekken; 

• organisatorische kennis en/ of ervaring heeft; 

• graag leden wil ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden; 

• punctueel en professioneel is in correspondentie, zowel intern als extern.  
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Bestuurslid Internationaal  
± 15 uur per week  

Het Bestuurslid Internationaal van PerspectieF weet de wegen binnen de Europese 

(christelijke) jongerenpolitiek, heeft als vertegenwoordiger van PerspectieF regelmatige 

contacten met het netwerk van ECPYouth en andere relevante jongerennetwerken en 

probeert de verbinding te leggen tussen de leden van PerspectieF en wat er in de wereld 

speelt. Zo staat PerspectieF op de kaart van haar internationale netwerk en andersom.   

Als Bestuurslid Internationaal:  

• stimuleer je het politieke debat rondom internationale vraagstukken binnen 

PerspectieF en coördineer je de standpuntbepaling en politieke actie rondom die 

onderwerpen;  

• ben je verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de op internationale 

politiek georiënteerde gremia binnen PerspectieF, waarbij je de organisatie van 

evenementen en de publicatie van relevante output stimuleert, namelijk:  

o de werkgroep Buitenlandse Zaken;  

o de werkgroep Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;  

o de internationale campagnegroep;  

o tijdelijke internationale projectgroepen, bijvoorbeeld ter organisatie van de 

jaarlijkse Brusselreis en andere buitenlandse excursies;  

• vertegenwoordig je PerspectieF in haar internationale netwerk en bevorder je zo de 

uitwisseling tussen de leden van PerspectieF en politiek-betrokken jongeren in 

Europa, in het bijzonder in relatie tot:   

o de eurofractie van de ChristenUnie;  

o het internationale christelijke politieke jongerennetwerk ECPYouth;  

o andere relevante internationale politieke jongerennetwerken;   

o de internationale takken van andere PJO’s;  

• werk je nauw samen met andere bestuursleden, in het bijzonder het bestuurslid 

politiek, bij wie de ontwikkeling en de bewaking van het binnenlandse politiek 

inhoudelijke profiel in de portefeuille valt;  

• oefen je algemene bestuurstaken uit met de daarbij behorende samenwerking en 

verantwoordelijkheid.  

 

Wij zoeken iemand die:  

• anderen kan activeren, enthousiasmeren en aansturen;  

• beschikt over vaardigheden op het gebeid van communicatie, netwerken en lobby;  

• verstand heeft van Europese politiek;  

• interesse heeft in en/of kennis heeft van internationale vraagstukken en daar 

inhoudelijk met scherpte op kan reageren;  

• uitstekende kennis heeft van de Engelse taal in woord en geschrift;  

• bereid is en de flexibiliteit heeft tot het regelmatig reizen naar en bijwonen van 

conferenties in het buitenland. 

  



Penningmeester  
± 10 uur per week 

De penningmeester van PerspectieF is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, 

en werkt nauw samen met de rest van het bestuur en de financiële administratie van de 

ChristenUnie om gezond financieel beleid te voeren en de administratie te onderhouden. 

Als penningmeester:   

• onderhoud je contacten met de partijen waarmee PerspectieF een financiële relatie 

heeft;   

• sta je in nauwe verbinding met de auditcommissie; 

• stel je een begroting op en leg verantwoording af door middel van het jaarverslag; 

• beoordeel en accordeer je de declaraties en facturen; 

• bewaak je de financiële middelen waarover PerspectieF beschikt; 

• ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe inkomstenbronnen; 

• oefen je de algemene bestuurstaken met de daarbij behorende samenwerking en 

verantwoordelijkheden uit; 

• onderhoud je contacten met adverteerders en sponsors; 

• onderhoud je nauw contact met de financiële medewerkers en penningmeester van 

de ChristenUnie; 

• maak je een plan voor de huidige reserves van PerspectieF; 

• ben je verantwoordelijk voor de binding tussen PerspectieF en de alumni van de 

vereniging.  

  

Wij zoeken iemand die:   

• ervaring heeft met het beheren van financiën; 

• eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar is; 

• zelfstandig werkt; 

• goed overzicht behoudt en duidelijk communiceert over de verenigingsfinanciën.  

 

 


