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In verband met het eindigen van de termijn van de huidige voorzitter van D66 Rotterdam zijn we op 
zoek naar een: 
 

Afdelingsvoorzitter  
 
Als voorzitter trek je de kar, je stuurt aan en zet uit. Je bent de laatste trede van de escalatieladder 
en een luisterend oor voor de leden. Je bent een netwerker met politieke sensitiviteit en bestuurlijk 
inzicht. Van een beetje stress bloei je op en bovenal heb je heel veel zin om D66 Rotterdam uit te 
dragen. 
 
Als voorzitter heb je affiniteit met verenigingswerk. Je schrikt niet van een huishoudelijk reglement of 
een begroting en gaat graag met leden en politici om. 
 
Je leidt de bestuursvergaderingen en de afdelingsvergaderingen. Je werkt samen in een bestuur met 
gekozen bestuursleden met portefeuilles. Je bewaakt met het bestuur het tijdig nakomen van 
gemaakte afspraken binnen het bestuur. Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor het goed 
functioneren van dat bestuur. Samen met je bestuursleden zorg je dat de vereniging goed draait en 
help je de politieke boodschap van D66 te versterken. Dat houdt onder andere in: 

 
- Het organiseren van intern debat; 
- Het mobiliseren van (campagne)vrijwilligers; 
- Het opleiden en bijscholen van leden in zowel vereniging als politieke vaardigheden; 
- Het organiseren van verschillende afdelingsvergaderingen en evenementen; 
- Het duurzaam betrekken van fractie en bestuurders bij de vereniging; 
- Het onderhouden van de contacten met de landelijke vereniging; 

 
Jouw termijn omvat een gemeenteraadsverkiezing wat specifieke bestuurstaken met zich 
meebrengt. 
  

- Organiseren van het tot stand komen van de lijst in Rotterdam en de gebieden/wijken van de 
stad; 

- Het tot stand komen van het verkiezingsprogramma; 
- Het organiseren van tijdig indienen van de verschillende noodzakelijke stukken; 
- Het opzetten en uitvoeren van de campagne; 

 
Dit doe je uiteraard allemaal niet alleen, je bent dus goed in delegeren, maar houdt wel een vinger 
aan de pols. Je plant en organiseert overleggen waar nodig maar hebt sowieso een paar vaste 
momenten: 
 

- Eén keer per maand een bestuursvergadering; 
- Regelmatig aanschuiven bij de (openbare) fractievergadering uit hoofde van het bestuur; 
- Jaarlijkse reflectiegesprekken met de raadsleden en (mogelijke) bestuurders; 
- Halfjaarlijks een bijeenkomst met de voorzitters van de 7 grootste afdelingen van D66; 
- Een keer per drie maanden overleg met de grote 20 afdelingen van Nederland; 
- Jaarlijkse D66 kaderdag; 

 
Tijdsbesteding: 12-15 uur per week met piekbelastingen 
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Naast de vaste momenten bestaat het werk uit veel zelf in te delen tijdsbesteding, variërend van 
kopjes koffie en telefoontjes tot eenmalige overleggen. Houd er rekening mee dat je veel regie over 
je eigen agenda hebt, dat vereist dus echter wel een flinke dosis pro-activiteit. Bij gelegenheden kan  
de politieke actualiteit je tijdsindeling beheersen. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar, 
waarna het bestuurslid zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie.  
 
De rol van de voorzitter en het bestuur is vooral organisatorisch en strategisch. Daarom wijzen we 
erop dat hoewel deze functie je erg dicht bij het politieke speelveld brengt en affiniteit met dat 
speelveld de voorkeur heeft, dit niet primair een politiek inhoudelijke functie is.  
 
Procedure  
Stuur vóór 15 januari 2021 je kandidatuur inclusief motivatie voor deze functie naar 
secretaris@d66rotterdam.nl hiervoor kan het kandidaatstellingsformulier worden gebruikt.  
 
Voorafgaand aan de e-voting (zie hieronder), wordt de kandidaat gevraagd een oriënterend 
gesprekken te voeren. De gesprekken zijn bedoeld ter oriëntatie op de functie, het zijn geen 
sollicitatiegesprekken. Neem contact op met Tim de Haan (voorzitter t.dehaan@d66rotterdam.nl) of 
Simone Limonard (opleiding & talentontwikkeling s.limonard@d66rotterdam.nl) voor het plannen 
van deze gesprekken of bij vragen over de vacature.  
 
De nieuwe afdelingsvoorzitter zal door de leden worden gekozen middels e-voting die eind januari  
2021 opent en loopt tot de AAV. Tussen het sluiten van de kandidaatstelling en het openen van de e-
voting kunnen kandidaten zich -al dan niet digitaal- presenteren aan leden en zullen leden in de 
gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. De kandidaat met de meeste stemmen na e-voting 
wordt vervolgens in functie gekozen. Op 2 februari 2021 wordt de nieuwe voorzitter gepresenteerd 
tijdens de AAV.  
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