TNN zoekt een nieuw bestuurslid Veiligheid!
Ons werk
Transgender Netwerk Nederland (TNN) behartigt, samen met diverse
partnerorganisaties, de belangen van transgender personen in
Nederland. Hierbij ligt de focus op vijf thema’s: werk, wetgeving &
veiligheid, zorg & welzijn, onderwijs, en achterban. Daartoe zoeken we
continu, en op verschillende manieren, het gesprek met de politiek,
overheid, organisaties, en de achterban. TNN streeft naar een
genderdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht genderidentiteit
of -expressie, ten volle mee kan doen.
Rolverdeling
Ons kantoor ontwikkelt de plannen daartoe, en zorgt dat deze worden
uitgevoerd. Het bestuur bepaalt de kaders, houdt toezicht, is
eindverantwoordelijk, en ondersteunt waar nodig.
Vacature bestuur
TNN is op zoek naar iemand die het huidige bestuur wil aanvullen en
versterken. Het gaat om de portefeuille Veiligheid:
Veiligheid is een van de belangrijkste speerpunten van TNN. In dit kader
initiëren we onderzoek, onderhouden nauw contact met wetgever
(overheid), wethandhavers (politie), politiek, en antidiscriminatiemeldpunten.
Je hebt relevante juridische kennis (of op een andere manier grote
affiniteit met, en expertise op het thema veiligheid en wetgeving),
bestuurlijke ervaring en voldoende tijd en flexibiliteit in de agenda.

We vragen met nadruk mensen die zelf uit de transgemeenschap
afkomstig zijn, om te reageren. Juist ook trans mensen van kleur. We
vinden het belangrijk dat je mede het gezicht van TNN naar buiten kunt
zijn.
Wat kost het jou?
Het bestuur vergadert ongeveer 4x per jaar op ons kantoor in
Amsterdam. Daarnaast zul je andere relevante bezoeken brengen. Ons
kantoor coördineert in goed overleg de aanwezigheid van
bestuursleden bij externe bijeenkomsten zoals symposia. Reiskosten
worden vergoed.
Reageren?
Laat het snel weten als je geïnteresseerd bent! Stuur je bericht met een
cv en korte motivatie naar Brand Berghouwer:
bestuur@transgendernetwerk.nl. Ook voor meer informatie kun je bij
hem terecht; vermeld eventueel je telefoonnummer, als je wilt worden
teruggebeld.
Daarna willen we graag eerst een keer kennismaken, op een nader af
te spreken moment. Als we wederzijds tot de conclusie komen dat je
de geschikte kandidaat bent, kun je in principe daarna beginnen.

