
D66 Rotterdam – Vacature Algemeen Bestuurslid 

 

 

Het bestuur van D66 Rotterdam roept alle leden op zich verkiesbaar te stellen voor de rol 

van Algemeen Bestuurslid. De focus van het takenpakket van dit bestuurslid zal liggen op 

publieke relatie, communicatie, social media en campagne. In overleg met de overige 

bestuursleden kan bij aantreding het exacte takenpakket worden besproken en 

samengesteld.  

 

De verkiezing van dit nieuwe bestuurslid vindt plaats tijdens de eerstvolgende Algemene 

Afdelingsvergadering (AAV) op zaterdag 30 november 2019. 

 

Taken en verantwoordelijkheden   

Het beoogd bestuurslid, wie weet jij dus, is betrokken bij communicatiezaken en in overleg 

met een tweede algemeen bestuurslid het eerste aanspreekpunt voor het bestuur, de fractie 

en daar waar nodig externe relaties. Als communicatie- en relatiedeskundige geef je vorm 

aan de communicatiedoelstellingen van het bestuur waarbij je ontwikkelt, adviseert en 

implementeert. Die doelstellingen worden in aanloop naar de landelijke verkiezingen in 2021 

des te belangrijker, want ook daarin zal jij deel uitmaken van de gedachteontwikkeling en 

strategie.  

 

Je gebruikt je expertise om de communicatie van D66 Rotterdam vloeiend te laten verlopen.  

Het gebruik van communicatiemiddelen is essentieel in het activeren van leden, wat niet 

alleen voor iedere activiteit noodzakelijk is, maar ook in aanloop naar verkiezingen! Als 

bestuurslid ben je de schakel tussen de interne en externe communicatieketen. Te denken 

valt aan: social media, websites, lokale televisie, vrije publiciteit, nieuwsbrief, enz. Het 

bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de 

functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. 

Het bestuurslid beschikt over organisatorisch talent. Je hebt ervaring of affiniteit met 

marketing of publieke relaties, bent creatief en hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring. 

 

In het kort.. 

• Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie:  

• Meedenken over de campagne- en communicatiestrategie voor de vereniging; 

• Een lange-termijnaanpak van die strategie plus de uitrol ervan; 

• Aanspreekpunt voor de media en de vereniging en dus ondersteunend woordvoerder van 

het bestuur; 

• Signaleren (communicatie)problemen en voorkomen imagoschade; 

• Afstemming met landelijk bij regionale publiciteit indien nodig. 

• Denkt met de bestuursleden mee over communicatie; 

• Onderhoudt een groot netwerk; 

• Handelt proactief. 

 

Competenties 

• Besluitvaardigheid: Goed in staat zijn om een onderbouwd oordeel te vormen en een 

besluit te nemen. 



• Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen 

leren. 

• Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten 

dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van 

belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. 

• Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden wanneer 

sprake is van tegengestelde belangen. 

• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van 

politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. 

• Verbinden: Richting en binding geven aan een groep of gemeenschap. Doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven, fungeren als (ver)bindende 

schakel en bruggenbouwer. 

• Visie: Zaken in een breder kader zetten en uitdragen, conceptueel en beleidsmatig denken 

en daarbij de lange termijn voor ogen houden. 

 

Procedure  

Het bestuur hoopt één of meerdere kandidaten te kunnen voordragen tijdens de AAV  tijdens 

ons stadscongres op 30 november 2019. Meer informatie over deze vacature kan worden 

ingewonnen bij Marleen Biezeno (secretaris@d66rotterdam.nl). 

 

Belangstellenden wordt verzocht om uiterlijk 22 november 2019 hun kandidatuur kenbaar te 

maken aan Marleen Biezeno. In aanvulling op deze kennisgeving wordt een ingevuld 

kandidaatstellingsformulier verwacht, dat voorafgaand aan de verkiezing op de website van 

D66 Rotterdam wordt geplaatst. 

 


