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Profielschets voorzitter Stichting Centrummanagement Weert 
 
 
Verantwoordelijkheden 

De voorzitter Centrummanagement Weert draagt de volgende verantwoordelijkheden: 

• Stelt een driejarig beleidsplan op 

• Is verantwoordelijk voor het toetsen van de activiteiten van Stichting aan het beleidsplan 

• Stelt zo nodig in overleg met het bestuur het beleidsplan bij 

• Stuur participanten en hun vertegenwoordigers aan en roept hen zo nodig ter 
verantwoording 

• Draagt zorg voor voldoende maatschappelijk draagvlak voor Centrummanagement 

• Vervult een intermediaire rol tussen de deelnemende geledingen 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing van de aan de Stichting verbonden 
personeelsleden in nauw overleg met Centrum Manager. 
 

Competenties 

• Ten aanzien van Beleid: 
o Is in staat beleidsmatig te denken en een visie te ontwikkelen en uit te dragen 
o Is in staat beleid te vertalen naar plannen van aanpak en participanten hiervoor te 

enthousiasmeren 
o Draagt zorg voor een zo goed mogelijk ‘klimaat’ voor Centrummanagement. 
o Heeft de capaciteit om met een helikopterview lopende projecten te overzien en 

daar waar nodig bij te sturen; 
o Is in staat en bereid voldoende tijd (circa 8 uur per maand) te investeren 

 

• Ten aanzien van Participanten: 
o Is onafhankelijk en staat boven de participanten 
o Opereert niet in het verlengde van de belangen van de afzonderlijke participanten 
o Is niet gelieerd aan een direct belanghebbende geleding 

 

• Ten aanzien van Overheid: 
o Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bij de overheid 
o Is in staat het overheidsbeleid en de publieke opinie positief te beïnvloeden 

 
 
 
Persoonlijke vaardigheden 

• De voorzitter Stichting Centrummanagement Weert 
o Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
o Is een ‘teambuilder’ en een ‘bruggenbouwer’ tussen de participanten en 
o Beschikt over netwerken in ondernemersland 
o Heeft een enthousiasmerende en stimulerende uitstraling. 
o Is een ‘ambassadeur’ van Centrummanagement in de meeste brede zin van het 

woord en een lobbyist 
o Straalt vertrouwen uit 

 
 
Voor (meer) informatie: 
Bart H.E. Sniekers, voorzitter Stichting:06 13 81 66 03 

 

 


