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De competenties die in deze opsomming genoemd worden, vormen een gerichte focus 

voor de Raad van Bestuursvoordracht in het maken van haar afwegingen. De 

basiscompetenties zijn het vertrekpunt voor de beoordeling van iedere sollicitant. 

Functiespecifieke competenties leggen de nadruk op een bepaalde competentie, omdat 

deze van groot belang is voor de desbetreffende functie. Dat betekent echter niet dat 

deze competenties geen waarde hebben voor de andere bestuursleden. 

 

Algemene competenties 

 

Passie voor Perikles 

 

Zelfkennis / zelfbeeld 

- Wat kan / wil je leren (goed beeld van bestuursjaar) 

- Zelfreflectie 

- Kwetsbaar op durven stellen 

 

Sociale vaardigheden 

- Teamplayer 

- Persoonlijke betrouwbaarheid 

- Benaderbaarheid 

- Verbindende factor 

- Kunnen motiveren 

 

Mentaliteit 

- Leergierig 

- Bereid zich in te zetten 

- Relativeringsvermogen 

- Durf 

- Innovatief 

 

Professionele vaardigheden 

- Rolbewust 

- 24/7 mentaliteit 

- Zakelijke betrouwbaarheid 

- Privé en zakelijk kunnen scheiden 

- Zelfstructurerend 

 

Visie 

- Ervaring bij Perikles 

- Kansen en mogelijkheden voor de vereniging zien 

 

 

Competenties voorzitter 

 

Passie voor Perikles  

  

Zelfkennis / zelfbeeld 

 

Sociale vaardigheden 

- aandacht voor het proces  

- kunnen motiveren  

- vertrouwenspersoon  
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Mentaliteit  

- besluitvaardig  

- overzicht kunnen houden  

- zelfstandig  

  

Professionele vaardigheden  

- team kunnen leiden  

- representatief voor Perikles  

  

Visie  

- lange termijnvisie  

- doelgericht  

- resultaatgericht 

 

Competenties secretaris   

  

Passie voor Perikles  

  

Zelfkennis / zelfbeeld  

  

Sociale vaardigheden  

- Sociaal vaardig   

- Energieke houding/kunnen stimuleren   

  

Mentaliteit  

- punctueel  

- gestructureerd  

- kunnen multitasken  

  

Professionele vaardigheden 

- kunnen (leren) omgaan met backoffice / ICT   

- representatief in woord en geschrift (Nederlands en Engels)  

  

Visie  

  

Competenties penningmeester   

  

Passie voor Perikles  

  

Zelfkennis / zelfbeeld  

  

Sociale vaardigheden 

 

Mentaliteit  

- discreet  

- zorgvuldig  

- strikt  

  

Professionele vaardigheden  

- betrouwbaar  

- kunnen (leren) werken met boekhouding en begrotingen  

- cijfermatig inzicht  

  

Visie 
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Competenties coördinator extern  

Passie voor Perikles  

  

Zelfkennis / zelfbeeld  

  

Sociale vaardigheden  

- gunfactor  

  

Mentaliteit  

- doorzettingsvermogen  

- affiniteit met sales  

- assertief   

- zelfverzekerd  

- creatief  

- doelgericht  

- zelfstandig  

  

Professionele vaardigheden  

- representatief  

- kunnen netwerken  

- kunnen onderhandelen  

  

Visie  

- weten waarvoor Perikles staat  

  

Competenties coördinator onderwijs  

  

Passie voor Perikles  

  

Zelfkennis / zelfbeeld  

  

Sociale vaardigheden  

- hulpvaardig  

 

Mentaliteit  

- affiniteit en ervaring met academisch onderwijs  

- affiniteit met medezeggenschap  

- zelfstandig  

  

Professionele vaardigheden  

- representatief 

- contacten kunnen onderhouden in zowel Nederlands als Engels  

- projectmatig kunnen werken  

  

Visie 

 

 

 

 

 

  


