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Functieprofiel Verenigingsmanager 

 

De verenigingsmanager is de spin in het web van Velon (Vereniging Lerarenopleiders 
Nederland). Hij draagt bij aan de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van de 
vereniging en is een schakel tussen bureau, bestuur en leden. De verenigingsmanager 
helpt mee met het ontwikkelen van, draagvlak verkrijgen voor en uitvoering van het 
beleid van Velon. Hij is verantwoordelijk voor de dienstverlening richting de leden, 
waaronder de beroepsregistratie, het tijdschrift en andere 
professionaliseringsactiviteiten. Hij heeft gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke 
context, koppelt beleidsmatig denken en handelen. Hij is aanjager en verbinder van 
verenigingsactiviteiten, commissies en themagroepen. De verenigingsmanager geeft 
leiding aan een bureau van circa twee fte met een schil van flexibele krachten. 
 
Velon (en de verenigingsmanager) is actief op én legt verbinding tussen vier gebieden:  

• Versterken van het beroep lerarenopleider (kwaliteit, organiseren van het 
beroepsregister en innovatie stimuleren);  

• Stimuleren van ontmoeting en verbinding van lerarenopleiders; 

• Stimuleren van professionalisering van leden via activiteiten als congressen en 
studiedagen, vakliteratuur, informatievoorziening; 

• Belangenbehartiging.  
 

Taken 
 

De taken van de verenigingsmanager bestaan uit: 
 

• Stimuleren van de verenigingsactiviteiten:  
o Onderhouden van contacten binnen de vereniging; 
o Overzicht houden over de activiteiten in de vereniging in relatie tot het beleid 

en de verenigingsdoelstellingen voor de lange termijn; 
o Stimuleren en zorgdragen voor de uitvoering van de beleidsplannen en 

dienstverlening; 
o Adviseren en faciliteren van het bestuur en Ledenraad. 
 

• Organiseren van de vereniging:  
o Organiseren en stroomlijnen van de bedrijfsvoering en werkprocessen 

binnen het bureau;  
o Leidinggeven aan bureaumedewerkers en aan de collega’s in de flexibele 

schil; 
o Stimuleren en ondersteunen van commissies en themagroepen; 
o Werven en activeren van leden;  
o Opdrachtgeverschap aan (gesubsidieerde) projectleiders; 
o Voeren van financieel beleid in overleg met de penningmeester. 
 

• Signaleren en onderhouden van relevante contacten buiten de vereniging:  
o Contacten onderhouden met opleidingen, onderzoekers en overheid; 
o Signaleren van en anticiperen op maatschappelijk en politieke 

ontwikkelingen; 
o Verbindingen leggen met verwante verenigingen en relevante organisaties.   
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Plaats in organisatie en bevoegdheden 
 

• De verenigingsmanager werkt in opdracht van het bestuur van Velon.  

• Bevoegdheden worden uitgewerkt in een te ontwikkelen managementstatuut: 
o Binnen de beleidskaders van Velon is de verenigingsmanager bevoegd om 

initiatieven te nemen en activiteiten op te zetten; 
o Voor het aangaan van langlopende en financiële verplichtingen buiten de 

begroting om hoger dan €3000,- stemt de verenigingsmanager af met de 
penningmeester; 

o Over contacten in het netwerk buiten de vereniging stemt de 
verenigingsmanager af met de voorzitter; 

o Samen met bestuur aannemen van medewerkers.  
 
Vereiste opleiding en ervaring  
 

• Afgeronde academische of hbo-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde, 
organisatiepsychologie of onderwijskunde, met minimaal 5 tot 10 jaar relevante 
werkervaring; 

• Ervaring met het werken binnen een vereniging met een vrijwilligersbestuur; 

• Bij voorkeur ervaring met het faciliteren van een beroepsregister; 

• Bij voorkeur ervaring met belangenbehartiging. 
 

Competenties 
 

• Overtuigend, bevlogen en verbindend; 

• Flexibel;  

• Communicatief sterk; 

• Proces- en resultaatgericht;  

• Proactief en initiatiefrijk met een dienstverlenende instelling; 

• Organisatorisch sterk; 

• Gevoelig voor sociale en bestuurlijke verhoudingen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
 
• Het gaat om een functie van 0,6 tot 0,8 fte; 
• Dienstverband van één jaar, met de intentie tot verlenging;  
• De functie is gewaardeerd volgens de CAO HBO schaal 11;  
• Werkplek en -tijden in overleg. Werken met vrijwilligers vereist regelmatig ook 

werken in de avonduren. 
 


