Procedurebeschrijving vacatures AB
Op de ALV van 11 december a.s. zullen we afscheid nemen van de penningmeester, de voorzitter MKB
Noord en de voorzitter VNO-NCW Noord. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft een besluit genomen over
de te voeren selectieprocedure. De selectieprocedure zal hierna worden beschreven.
Statuten
In de statuten is bepaald dat zowel de penningmeester als de voorzitter MKB Noord als de voorzitter
VNO-NCW Noord op voordracht van het AB worden benoemd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Selectiecommissie
Het AB heeft besloten een selectiecommissie in te stellen van personen die na de algemene
ledenvergadering van 11 december a.s. zitting hebben in het AB. De selectiecommissie heeft het
mandaat gekregen voor de verschillende functies een kandidaat te zoeken, welke kandidaat formeel
aan het AB zal worden voorgelegd zodat het AB kan komen tot een voordracht aan de Algemene
Ledenvergadering.
De selectiecommissie bestaat uit drie leden van het AB, te weten Sjoerd Galema (voorzitter
regiobestuur Friesland), John Kauffeld (voorzitter regiobestuur Drenthe) en Anita Winter (voorzitter
regiobestuur Groningen).
De directeur van VNO-NCW MKB Noord zal als adviseur worden toegevoegd aan de selectiecommissie.
Externe ondersteuning
BeljonWesterterp, in de persoon van Willem Hein, zal de selectiecommissie op verzoek ondersteunen
in de procedure.
Profielen
Het profiel van de penningmeester zal in overleg met de directeur van VNO-NCW MKB Noord worden
opgesteld.
Het profiel van de voorzitter MKB Noord zal in overleg met de drie regiovoorzitters van MKB Noord
worden opgesteld.
Het profiel van de voorzitter VNO-NCW Noord zal in overleg met alle regiobesturen worden opgesteld.
De profielen zullen worden verspreid via social media en worden toegestuurd aan alle leden. De
profielen zullen te vinden zijn op de website van VNO-NCW MKB Noord.
Het profiel van de voorzitter VNO-NCW Noord zal daarnaast ook te vinden zijn op de site van Beljon
Westerterp. Tevens zal er voor deze functie een advertentie worden geplaatst in de noordelijke
dagbladen (Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad).
Vragen en reacties
Vragen over de verschillende functies en/ of over de procedure kunnen worden gesteld aan de
voorzitter van de selectiecommissie, Anita Winter (winter@boutadvocaten.nl of 06-46140733).
Voor de functie van de voorzitter VNO-NCW Noord kan ook Willem Hein van BeljonWesterterp worden
benaderd.
Belangstelling voor de functies van penningmeester en voorzitter MKB Noord kan met een
motivatiebrief en een cv kenbaar worden gemaakt aan Anita Winter (winter@boutadvocaten.nl)

Belangstelling voor de functie van voorzitter VNO-NCW Noord kan met een motivatiebrief en een cv
kenbaar gemaakt worden via de website van BeljonWesterterp, www.beljonwesterterp.nl onder
referentienummer R2538.
Selectie reacties en gesprekken
De selectiecommissie zal de reacties op de verschillende functies inventariseren en vervolgens
kandidaten selecteren die uitgenodigd zullen worden voor een gesprek.
Kandidaten voor de functie van voorzitter VNO-NCW Noord zullen twee gesprekken voeren, namelijk
een gesprek met de selectiecommissie en een gesprek met een vertegenwoordiging uit de drie
regiobesturen (van ieder bestuur één persoon). De vertegenwoordiging uit de drie regiobesturen
adviseren de selectiecommissie; de vertegenwoordiging heeft dus een adviserende stem.
Kandidaten voor de functie van voorzitter MKB Noord zullen twee gesprekken voeren, namelijk een
gesprek met de selectiecommissie en een gesprek met de regiovoorzitters MKB van Groningen,
Friesland en Drenthe dan wel een vertegenwoordiging hiervan. De regiovoorzitters adviseren de
selectiecommissie; de vertegenwoordiging heeft dus een adviserende stem.
Kandidaten voor de functie van penningmeester zullen een gesprek voeren met de selectiecommissie.
Tijdschema
Reacties voor de functie van voorzitter VNO-NCW Noord kunnen tot 1 november a.s. kenbaar gemaakt
worden.
Reacties voor de functies van voorzitter MKB Noord en penningmeester kunnen tot 5 november a.s.
kenbaar gemaakt worden.
De selectiecommissie zal in week 45 de reacties op de verschillende functies inventariseren en
vervolgens kandidaten selecteren die voor gesprekken zullen worden uitgenodigd.
De gesprekken zullen in week 47 (met eventuele uitloop in week 48) plaatsvinden.
De selectiecommissie zal vervolgens het AB adviseren over de voordracht aan de ALV. Het AB zal in
haar vergadering van 28 november a.s. besluiten nemen ten aanzien van de voor te dragen kandidaten
aan de Algemene Ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering
De voorzitter MKB-Noord wordt benoemd door de leden van de lidmaatschapscategorie MKB Noord.
De voorzitter VNO-NCW Noord wordt benoemd door de leden van de lidmaatschapscategorie VNONCW Noord.
De penningmeester wordt benoemd door alle leden.
Vertrouwelijkheid
Het AB is zich er van bewust dat vertrouwelijkheid een zeer belangrijk aspect van de procedure is.
Potentiële kandidaten kunnen erop rekenen dat hun eventuele kandidatuur absoluut vertrouwelijk
wordt behandeld. Iedereen die deelnemer is in deze selectieprocedure (selectiecommissie,
vertegenwoordiging van de regiobesturen, de regiovoorzitters MKB en eventuele secretariële
ondersteuning) dient deze vertrouwelijkheid in acht te nemen.
Niet geregelde zaken
In voorkomende gevallen beslist de selectiecommissie.

