Ambitie zoekt
voorzitter

De Nederlandse vereniging
voor Sleufloze Technieken en
Toepassingen (NSTT) geeft met
meer dan 200 professionals
vorm aan ondergrondse infra
van Nederland. Zij richt zich op
het zonder hinder aanleggen en
renoveren van ondergrondse
kabels, leidingen en rioleringen.
De vereniging doet dit uiteraard
samen met haar ledenkring.
Deze bestaat o.a. uit overheden,
kennisinstituten, netwerkbedrijven, ingenieursbureaus,
aannemers en leveranciers
en beslaat daarmee de gehele
keten.
Sinds de oprichting van de Vereniging
in 1988 zijn de sleufloze technieken
sterk ontwikkeld en worden breed
geaccepteerd als een alternatief voor
open ontgraving. Ontstaan vanuit
een technische behoefte, zal de
vereniging zich anno 2022 meer gaan
richten op maatschappelijke thema’s
als verduurzaming, energietransitie
en toenemende druk op (ondergrondse) ruimte. Thema’s waar de sleufloze technieken een grote bijdrage aan
kunnen leveren. De vereniging staat
daarmee voor een transitie: van focus
op goede technieken naar focus op
goed gebruik van die technieken.

De NSTT nodigt belangstellenden uit te
reageren op de vacature van

Verenigingsvoorzitter (m/v)
Taakomschrijving
De voorzitter geeft richting aan de transitie van een ‘technische vereniging
met aandacht voor toepassing van die technieken’ naar een ‘maatschappelijk
georiënteerde vereniging met aandacht voor techniek’. Hij/zij doet dit gezamenlijk met het Algemeen bestuur, bestaande uit een afspiegeling van de
ledenkring, en wordt ondersteund door de algemeen secretaris. De voorzitter
draagt zorg voor een zorgvuldig en helder besluitvormingsproces binnen
de vereniging, met oog voor de gezamenlijke belangen en respect voor de
individuele belangen.
De voorzitter representeert de vereniging bij externe relaties, waaronder
key-players in het ondergrondse werkveld en publieke organen, en op grote
verenigingsevenementen waaronder het tweejaarlijks NSTT No-Dig Event.

Profielschets
De voorzitter
-	kan als bestuurder vormgeven aan transities binnen organisaties en
binnen sectoren
-	is sociaal vaardig, representatief en beschikt over uitstekende
communicatieve eigenschappen.
-	heeft ruime ervaring met het leiden van vergaderingen en is in staat
technisch-inhoudelijke discussies te leiden en doortastend gezamenlijke
besluitvorming te genereren.
-	is onpartijdig en onafhankelijk en heeft draagvlak binnen de sector
ondergrondse infra / sleufloze technieken, of kan dat draagvlak
verwerven.

-	heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft aantoonbare
deskundigheid en ervaring in bestuurlijke processen
-	heeft affiniteit met thema’s als ondergrondse ruimtegebruik en
energietransitie en is bereid te investeren in de eigen inhoudelijke
kennis en de partijen binnen de ondergrondse infra.

Overige informatie
Het Algemeen bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen, de
Algemene Ledenvergadering eens per jaar. De vergaderingen vinden in de
regel plaats op locatie van één der bestuursleden. De vergaderingen beslaan
telkens een dagdeel en worden inhoudelijk voorbereid door het Dagelijks
bestuur, waar de voorzitter lid van is. De vereniging beschikt over een
beperkt secretariaat voor de ondersteuning van het bestuur en de
verenigingsactiviteiten.
Op basis van ervaring bedraagt de tijdsbelasting van de voorzitter circa
50 uur per jaar. Afhankelijk van de taakinvulling kan dit anders zijn.
Op basis van een selectie doet het Algemeen bestuur een voordracht aan de
Algemene Ledenvergadering van de NSTT. Deze benoemt de voorzitter.
De zittingsduur is vier jaar, herbenoeming is mogelijk.

Reageren
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jelle de Boer,
algemeen secretaris NSTT: info@nstt.nl / 06 - 5025 1786.
Reageren kan tot 15 januari 2022 naar:
NSTT, t.a.v. dhr Ir. J.F. de Boer, Postbus 79, 3769 ZH Soesterberg
of via info@nstt.nl.
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