
 

 

  
 

Vacature Vicevoorzitter Organisatie D66 Amsterdam 

Het bestuur van de afdeling van D66 Amsterdam is op zoek naar een vicevoorzitter organisatie 

(VVO).  

 

Wie kan zich kandideren? 

Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid kunnen zich kandideren door een mail te 

sturen aan de secretaris@d66amsterdam.nl. De aanmeldingstermijn sluit op 26 maart 2018 om 

24.00 uur. De verkiezing vindt plaats op 21 april 2018 tijdens de eerstvolgende Algemene 

Afdelingsvergadering.  

 

Algemene beschrijving van de functie 

De vicevoorzitter organisatie (VVO) is de spil van de verenigingsactiviteiten die samenhangen met 

activering, talentontwikkeling en opleiding van de D66 leden in Amsterdam. Zonder de betrokkenheid 

en inzet van onze leden kan de vereniging niet succesvol zijn. Gezien de grootte van de afdeling 

Amsterdam (3.800 leden) en daarmee samenhangende complexiteit moet de VVO in het bijzonder 

goed kunnen ‘aansturen’ en begeleiden van commissies en activiteiten zoals bijvoorbeeld de 

Talentencommissie, het Masterclass-team en de Evaluatiecommissie.  

 

Taken en verantwoordelijkheden:  

• Het opzetten, begeleiden en aansturen van programma’s en acties ten behoeve van:  

o Leden-activering 

o Vrijwilligersmanagement 

o Talent identificatie en evt. begeleiding (t.b.v. adviescommissies, gemeenteraad, 

wethouders en DB-leden, Provinciale Staten, afdelingsbestuur, 

deelafdelingsbesturen, commissies, kennisgroepen en opleidingen) 

o Opleiding en coaching van leden, besturen  

o Diversiteit binnen de afdeling 

• Het zijn van een ‘linking pin’ tussen het bestuur en de afdelingsbesturen in de stadsdelen 

(samen met de voorzitter). 

• Waarnemen taken voorzitter bij diens afwezigheid (in afstemming met de vicevoorzitter 

politiek).   

• Onderhouden van goede contacten met adviesleden, besturen en bestuurders in de 

stadsdelen. 

• Begeleiden en/of initiëren van diverse bestuurs- of afdelingscommissies, zoals Commissie 

van  Advies en Evaluatiecommissie. 

 

Ervaring en competenties 

De vicevoorzitter organisatie heeft bij voorkeur ervaring met personeelsmanagement, kent de partij 

goed, heeft bestuurlijke ervaring en heeft een bindend en enthousiasmerend vermogen. De VVO 

beweegt zich makkelijk in de afdeling, maakt graag kennis met (nieuwe) leden en ziet potentie om 

mensen en functies te verbinden. De VVO kan goed omgaan met vertrouwelijkheid, beschikt over 



 

 

politieke sensitiviteit en de diplomatieke kwaliteiten om alle relevante (politieke) betrokkenen van de 

vereniging te betrekken en te motiveren.  

 

Specifiek voor deze rol 

• Coachen 

• Aansturen: 

 Vanuit een coördinerende rol ervoor zorgen dat anderen afgesproken doelen 

 behalen. In de interactie direct en doortastend zijn. Overzicht op anderen hebben. 

➢ Weet anderen te bewegen de gestelde doelen te halen. 

➢ Geeft duidelijke aanwijzingen over wat er moet gebeuren. 

➢ Neemt adequate actie bij onvoldoende voortgang. 

➢ Bepaalt hoe zaken geregeld moeten worden. 

➢ Beslist over hoe het werk gerealiseerd gaat worden. 

➢ Spreekt duidelijke verwachtingen uit over wat er gerealiseerd moet worden. 

 

 

Proces kandidatering 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij Moncef Beekhof, vicevoorzitter 

organisatie a.i. van D66 Amsterdam via moncef.beekhof@d66amsterdam.nl. De officiële 

kandidaatstelling kan worden gezonden naar secretaris@d66amsterdam.nl. Graag ontvangt het 

bestuur een brief met een motivatie, een opgave van de werkervaring en van eerdere functies bij 

D66. 

 

Onderdeel van de kandidaatstelling is een kennismakingsgesprek met de huidige VVO, een tweede 

bestuurslid van D66 Amsterdam en tevens een gesprek met een van de deelafdelingsvoorzitters 

over onder andere de wederzijdse verwachtingen over de invulling van deze bestuursfunctie. Bij het 

versturen van de vergaderstukken van de AAV op 21 april maakt het bestuur de naam/namen van de 

kandidaat/kandidaten voor deze functie bekend. Tijdens de vergadering houdt u een korte pitch van 

3 minuten en is er de gelegenheid voor leden om vragen te stellen. Leden bepalen via stemming 

tijdens de vergadering wie de nieuwe VVO wordt.  
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