
 

Richtlijn beoordeling profiel kandidaat-Bondsraadslid periode 2017-2020  

Doel van verkiezen van Bondsraadsleden:  

• Representativiteit en kwaliteit Bondsraad bevorderen  
• Deskundigheid bondsraadsleden t.b.v. kwaliteit  
• Continuïteit van bondsraadsleden t.b.v. kwaliteit  
• Bondsraad is in staat om toezichthoudende en goedkeurende rol van de Bondsraad 

goed in te vullen  

Procedure:  

1. De personen die zich kandidaat willen stellen voor de functie van Bondsraadslid vullen het 
profiel voor kandidaat-Bondsraadslid in.  

2. Dit profiel wordt aan de hand van het beoordelingsformulier beoordeelt door de 
verkiezingscommissie  

3. Dit profiel wordt na goedkeuring door de Verkiezingscommissie op de kieslijst geplaatst  

4. De kieslijst wordt op een website geplaatst. 

5. Op basis van de profielen op de kieslijst maken de verenigingen een keuze voor het 
uitbrengen van hun stemmen. 

6. Zie verkiezingsreglement voor vervolg van de procedure  

Doel profiel:  

• Beoordelen of de persoon voldoet aan het functieprofiel en in staat is om de functie 
goed te vervullen  

• Een profielschets van kandidaat publiceren op basis waarvan de verenigingen een keuze 
kunnen maken voor hun vertegenwoordiging in de bondsraad  

Beoordeling door verkiezingscommissie:  

Bij de beoordeling van de profielen hanteert de verkiezingscommissie het daarvoor 
bestemde beoordelingsformulier.  

Om bevooroordeling te voorkomen en de mate van subjectiviteit te beperken, worden 
bij de beoordeling de volgende gegevens weggelaten:  

- Voorletters 
- Roepnaam 
- Achternaam 
- E-mailadres 
- Licentienummer - Profielfoto  

Beoordelingsformulier profiel kandidaat-Bondsraadslid periode 2017-2020:  

Zijn alle persoonlijke gegevens ingevuld? 



 

• Ja, door naar vraag 2  
• Nee, Het profiel wordt afgekeurd en de persoon krijgt de mogelijkheid om gegevens 

aan te vullen  

2. Zijn alle vragen ingevuld? 

• Ja, door naar vraag 3  
• Nee, Het profiel wordt afgekeurd en de persoon krijgt de mogelijkheid om gegevens 

aan te vullen 

3. Is de verkiezingscommissie van mening dat de persoon op alle vragen een volwaardig 
antwoord gegeven heeft?  

• Ja, door naar vraag 4 
• Nee, is dit bij meer dan 3 vragen het geval?  

- Ja, Het profiel wordt afgekeurd. De persoon wordt geïnformeerd en krijgt 
eenmalig de mogelijkheid om betreffende antwoorden aan te passen. 

- Nee, door naar vraag 4  

4. Acht de verkiezingscommissie het profiel voldoende voor de kiezer, om een adequaat beeld 
te krijgen van de kandidaat en een gedegen keuze te kunnen maken?  

• Ja, de persoon wordt op de kieslijst geplaatst 
• Nee, Het profiel wordt afgekeurd. De verkiezingscommissie beargumenteerd de 

negatieve beoordeling. De persoon wordt geïnformeerd en heeft eenmalig de 
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  

 


