PROFIEL BESTUURSLID HUURDERS NETWERK AMSTERDAM
Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) zoekt een gedreven bestuurder die
gemotiveerd is om de positie van de Amsterdamse huurder te verbeteren. Het bestuur
werkt ondersteunend aan - en in opdracht van - het netwerkberaad van het HNA,
bestaande uit de deelnemers.
Je rol binnen het HNA
●
●
●
●
●
●

je hebt als bestuurslid van de stichting een ondersteunende rol om het HNA in
haar missie te laten slagen;
je bent een verbindende schakel tussen het netwerk en de stichting;
je helpt deelnemers bij het organiseren en vormgeven van activiteiten en
overleggen;
je bent bekend met de verschillende bestuursorganen van het HNA (bijv. raad
van commissarissen) en weet hier op een goede manier mee samen te werken
je bent in staat om besluiten in het netwerkberaad te vertalen naar beleid;
je bent in staat om als bestuurslid bij te dragen aan de continuïteit van het
HNA.

Je kwaliteiten
●
●

●
●
●
●
●

je hebt affiniteit met Amsterdam en bent gedreven om de positie van de
Amsterdamse huurder te verbeteren;
je volgt de ontwikkelingen rondom wonen en huren in Amsterdam, kent
problemen van huurders en kan deze kennis goed verwerken in je inzet voor
het HNA;
je bent empatisch, beschikt over gezond verstand en bent in staat om
antwoorden of advies aan het netwerk pragmatisch te formuleren;
je hebt de drive en de wil om het HNA tot een succes te maken
je bent in staat een faciliterende houding aan te nemen en juist de deelnemrs
van het HNA op de voorgrond te zetten;
je hebt bestuurs- en/of leidinggevende ervaring;
je hebt voldoende tijd om je rol als meewerkend en faciliterend bestuurslid
goed te kunnen vervullen

Het HNA vertegenwoordigt de belangen van álle huurders in Amsterdam. Als
bestuurslid draag je zorg voor een veilige interne cultuur waarin alle stemmen gehoord
worden en deelnemers met respect met elkaar omgaan.

