Vacature trainer Visie en strategie
Het ChristenUnie Opleidingscentrum heeft als doel een krachtige politieke vertegenwoordiging van de
ChristenUnie te bevorderen. Dit doet het Opleidingscentrum door:
1. zowel huidige als potentiële vertegenwoordigers te helpen hun kennis en vaardigheden te
ontwikkelen.
2. lokale afdelingen en provinciale unies te ondersteunen d.m.v. opleidingen
3. leden toe te rusten waardoor ze overtuigde stemmers en ambassadeurs voor de ChristenUnie
worden.
Kenmerkend voor het ChristenUnie Opleidingscentrum is de toerusting tot herkenbare ChristenUnievertegenwoordigers in alle opleidingen.
De cursussen worden gegeven door medewerkers van de ChristenUnie en docenten/trainers die op
vrijwillige basis beschikbaar zijn.
De Visie- en strategietrainingen van het Opleidingscentrum zijn maatwerktrainingen. De trainer
bespreekt voorafgaand aan de bijeenkomst de doelen en verwachtingen met de fractie/het bestuur die
de training aanvraagt en geeft de training op locatie. Vanuit een palet aan werkvormen en
programmamogelijkheden die het Opleidingscentrum ter beschikking heeft stelt de trainer een
programma samen en legt dit voor aan de vragende fractie.
Profiel
We zoeken mensen die
 lid zijn van en een warm hart hebben voor de ChristenUnie
 ervaring hebben in een politieke of bestuurlijke functie
 zelfreflectie op gang kunnen brengen bij een fractie / bestuur en zelf positief-kritische
feedback kunnen geven op de politieke keuzes en profilering van fractie / bestuur
 oog hebben voor de verschillen tussen deelnemers en kunnen komen tot een gezamenlijk
gedragen visie en strategisch plan.
 in staat zijn om de politieke context en uitdaging van de vragende fractie te kunnen doorzien
Wat wij bieden:
 boeiende samenwerking met de medewerkers van de ChristenUnie
 de gelegenheid om mee te bouwen aan een sterke ChristenUnie
 een aanbod van werkvormen en programma’s waaruit de training samengesteld kan worden
 begeleiding in de voorbereiding van de bijeenkomst
 een jaarlijkse bijeenkomst met andere trainers
 een vrijwilligersvergoeding incl. reiskostenvergoeding (voor andere mogelijkheden van
vergoeding op meer commerciële basis, neem contact met ons op)
Als je hier enthousiast van wordt komen we graag met je in contact om door te spreken over de
mogelijkheden. Ook als je vragen hebt of twijfelt over jouw inzetbaarheid: bel!
Je kunt bellen (033 – 422 6969) of mailen naar Rieke Elsenbroek.

