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VOORZITTER BESTUUR 

Wie zijn wij? 

Transvisie is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van transgender personen. Bij 
Transvisie werken ca. 90 vrijwilligers. Onze belangrijkste taken zijn: belangenbehartiging, 
informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep. We worden deels 
gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs. In de afgelopen 
jaren hebben wij veel bereikt op het gebied van de medische hulp aan transgender personen. We zijn 
initiatiefnemer geweest van de zorgstandaarden, die 2 jaar geleden zijn aangenomen. Daarnaast 
hebben we, met anderen, de zorg voor transgenders op de politieke agenda gekregen.  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een voorzitter voor het bestuur. Als voorzitter ben je het gezicht van de 
organisatie. Vanwege het belang van representatie ben je zelf een transgender persoon. Je denkt en 
handelt verbindend, strategisch en professioneel. Je bent initiatiefrijk en gericht op samenwerking. Het 
belang van transgender personen en hun naasten gaat je aan het hart.  

Het is een functie op vrijwillige basis. 

Wat zijn je taken? 

Samen met de andere bestuursleden vorm je het bestuur van Transvisie. Ieder bestuurslid is 
verantwoordelijk voor een portefeuille. Operationele taken uit de portefeuilles worden uitgevoerd door 
vrijwilligers en in een aantal gevallen namens de portefeuillehouder door een coördinator. Het bestuur 
concentreert zich op het leidinggeven aan de organisatie, creëren van randvoorwaarden voor 
coördinatoren, ontwikkelen van strategie en beleid, doen van jaarplanning en -verantwoording, extern 
vertegenwoordigen van de organisatie, onderhouden van contacten met externe partijen op strategisch 
niveau en het uitvoeren van strategische thema’s. 

Jouw specifieke taken zijn: 

 voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen; 

 mede opstellen en vaststellen van strategie en beleid van de organisatie; 

 mede opstellen en uitvoeren van het jaarplan en opstellen van het jaarverslag; 

 extern vertegenwoordigen van de organisatie; 

 perscontacten en woordvoering; 

 mede leidinggeven aan de organisatie. 

Wat vragen wij? 

 je hebt bestuurlijke ervaring, bij voorkeur als voorzitter;  

 er is geen belangenverstrengeling door bestuurlijke betrokkenheid bij andere transgender- of 
LHBT-organisaties of zorgorganisaties; 

 je bent gemiddeld 12 uur per week beschikbaar gedurende een langere periode; 
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Wat bieden wij? 

 werken met bevlogen mensen voor en met een bijzondere doelgroep; 

 mogelijkheid tot scholing; 

 reiskostenvergoeding. 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar interne-organisatie@transvisie.nl  
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