
 

 
Profiel  voor Bestuurslid Communicatie  
 
Een sterke afdeling met een herkenbaar profiel en zichtbare aanwezigheid online én offline is een van de 
randvoorwaarden voor duurzame politieke invloed, ledenbinding en ledenwerving. Een belangrijke 
doelstelling is een optimaal resultaat bij de verkiezingen, waarvan de eerstvolgende gepland staat voor 
2021 (Tweede Kamer) en vervolgens 2022 (gemeenteraad).  
  
Het bestuurslid communicatie speelt hierbij een centrale rol door het uitdragen van het D66-
gedachtegoed naar leden en bewoners van Amsterdam. Zij/hij is vanuit de afdeling verantwoordelijk 
voor de communicatie met D66-leden in Amsterdam en naast de voorzitter woordvoerder voor het 
bestuur. Tijdens  campagnetijd werken het bestuurslid Communicatie en het bestuurslid Campagne zeer 
nauw samen. Het is belangrijk dat zij als team optrekken, zodat activiteiten, boodschap en uitvoering 
optimaal op elkaar afgestemd zijn. Het bestuurslid Communicatie werkt ook nauw samen met de 
bestuursleden Communicatie in de stadsdelen en de woordvoerder van het fractiebureau.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  

 Ontwikkeling en implementatie van plannen om communicatie te optimaliseren  

 Zorg dragen (al dan niet met vrijwilligers) voor: 
○ Periodieke verspreiding van e-mail nieuwsbrieven voor leden en geinteresseerden 
○ Inrichting van de website en vullen daarvan met content (samen met fractiebureau) 
○ Productie van communicatiemiddelen, zoals flyers, om specifieke activiteiten te 

ondersteunen 
○ Beheer en content social media vanuit het verenigingsperspectief: Twitter, Facebook en 

Instagram 

 Woordvoering namens bestuur (naast de voorzitter) 
 
Organisatorisch 

 Afstemming met landelijk, regio en stadsdelen 

 Afstemming met fractie en fractiebureau 

 Contact met Jonge Democraten Amsterdam 

 Faciliteren van ad hoc ondersteuning van stadsdelen 
 
Kerncompetenties 

 Zij/hij is sterk in communicatie met verschillende doelgroepen, weet wat hen bezighoudt en weet 
hoe verschillende kanalen effectief ingezet kunnen worden. 

 Zij/hij is sterk in organisatie en in staat om samen met de stadsdelen een stadsbrede organisatie op 
te zetten voor de communicatie naar leden en Amsterdammers 

 Zij/hij heeft een sterke politieke antenne en kan de gevoeligheid van onderwerpen inschatten en 
weet hier behendig mee om te springen. 

 
 



Persoonlijkheidsprofiel 
● Teamplayer 
● 'Hands-on' en resultaatgericht 
● Flexibel 
● Stressbestendig 
● Betrokken bij Amsterdam 

 
Inschatting tijdsbeslag 
Gemiddeld 10 uur per week, met pieken in periode voorafgaand aan verkiezingen. 
 
 
 

Procedure 
Stuur een motivatie en je cv per e-mail uiterlijk op 25 oktober naar Anneke Ensink, vicevoorzitter 
organisatie, via organisatie@d66amsterdam.nl. Wil je liever eerst wat meer informatie? Neem dan 
contact op met Marlies van Gelderen, bestuurslid Communicatie en Campagne, via 
campagne@d66amsterdam.nl of Anneke Ensink.  
 
Wanneer we je mail hebben ontvangen, word je uitgenodigd voor twee gesprekken. Eén met Marlies van 
Gelderen en een medebestuurslid van het centrale bestuur, en één met twee vertegenwoordigers vanuit 
de stadsdeelbesturen. In die gesprekken bieden we je de ruimte om te verkennen of deze 
bestuursfunctie iets voor je is.  
 
Het bestuur maakt de namen van de definitieve kandidaten uiterlijk een week voor de Algemene 
Afdelingsvergadering op 21 november bekend. Op deze vergadering vindt de verkiezing plaats van de 
nieuwe bestuursleden Communicatie en Campagne, en draagt Marlies het stokje over. De kandidaten 
houden op de vergadering een korte pitch en er is gelegenheid voor leden om vragen te stellen. Via een 
stemming op papier kiezen leden hun favoriete kandidaat voor elke functie.  De algemene 
afdelingsvergadering is van 20.00 tot ca 22.00 (locatie n.t.b.).  
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