
Adoptiezaken 

Taakomschrijving 
Het bestuurslid Adoptiezaken is verantwoordelijk voor een van de pijlers van de vereniging. Je denkt 
na over welk beleid Arierang moet voeren ten aanzien van adoptie. Je zet de lijnen uit zodat Arierang 
de belangen van haar leden kan vertegenwoordigen. 
 
Je bent in staat je relatief snel in te lezen in nieuwe onderwerpen en de ontwikkelingen in het veld in 
de gaten te houden. Je begrijpt hoe het adoptie-veld in elkaar steekt en welke rol de verschillende 
spelers hebben. Je onderhoudt het contact met die spelers.  
 
Alles wat met adoptie te maken heeft, fascineert je en je bent in staat om dit te relateren aan 
geadopteerden uit meerdere landen; je hebt oog voor zaken die Koreaans geadopteerden overstijgen 
en relevant zijn voor geadopteerden op zich. Niettemin heb je ook diepgaande kennis en begrip voor 
de adoptiezaken die binnen de vereniging en specifiek bij Arierangers spelen. Je bent in staat het 
belang van Arierang te vertegenwoordigen en indien nodig standvastig te zijn, ook in een 
constructieve samenwerking met andere partijen.  
 
Je maakt deel uit van het algemeen bestuur. Hierin vervul je een adviserende rol voor je 
medebestuursleden op het gebied van adoptie-thematiek. Je bent in staat om een lange termijnvisie 
na te streven en de overige bestuursleden te ondersteunen met de implementatie hiervan. Je beschikt 
over het nodige geduld om een bepaalde lijn door te voeren. Bij voorkeur heb je al enige tijd in de 
AZ-commissie meegedraaid. Je bent bereid om je minimaal 2 jaar (maar liefst langer) toe te leggen op 
deze functie.  
 
Als bestuurslid Adoptiezaken ben je het gezicht van de vereniging naar alle Nederlandse en 
Koreaanse Adoptie instanties. Je werkt nauw samen met de voorzitter van de commissie 
Adoptiezaken. Gezamenlijk vormen jullie de spil van alles wat met Adoptie te maken heeft bij Arierang. 
De voorzitter AZ is belast met de praktische coördinatie van de AZ commissie. Terwijl het bestuurslid 
AZ meer achter de schermen op een adviserende en beleid makende wijze opereert. Je adviseert de 
AZ commissie en voorzitter bij het uitvoeren van hun taken.  
 
Als bestuurslid Adoptiezaken kun je je eigen mening ondergeschikt stellen aan het grotere belang.  
 
Interesse in deze belangrijke vrijwilligersfunctie? Stuur dan een mail met korte motivatie naar: 
secretariaat@arierang.nl. 

Profieltrefwoorden 
Empatisch vermogen, analytisch, flexibel, geduldig, objectief, communicatief 
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