
 

Profiel Project bestuurslid Weesp 

Op de ALV van 22 september is definitief vastgesteld dat Weesp onderdeel wordt van de vereniging 
D66 Amsterdam. Voor de uitvoering van dit besluit zijn wij opzoek naar een Project bestuurslid 
Weesp. Deze functie behelst het uitvoeren van de implicaties van de toevoeging van Weesp aan de 
vereniging. Deze toevoeging heeft zowel voor de vereniging als de lokale politiek van Weesp 
consequenties. De functie laat zich het best vergelijken met die van een politiek secretaris. Het 
bestuurslid krijgt de ruimte om vanuit zowel de invalshoek van Weesp als Amsterdam een advies uit 
te brengen aan het bestuur en de uitvoering ter hand te nemen. 

Het Project bestuurslid Weesp heeft interesse in politieke vraagstukken en adviseert het bestuur 
over de implicaties van besluitvorming in Weesp. Hij of zij vormt rond politieke onderwerpen de 
schakel tussen Weesp en Amsterdam en kan in die hoedanigheid ook het Amsterdamse bestuur 
helpen haar verenigingstaken in Weesp te vervullen. Omdat de politieke fusie met Weesp nog niet is 
afgerond kan de politiek secretaris Weesp een rol pakken in de ondersteuning van de uitwerking 
daarvan. Verder bereid het Project bestuurlid Weesp de uit de politieke fusie voortvloeiende 
volgende stap van de verenigingsfusie voor. 

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden  

• Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de agenda van 
Weesp;  

• Ondersteunt de afdeling bij het vormen van standpunten; levert, wanneer nodig, ook input 
aan de Amsterdamse fractie;  

• Draagt bij aan een goede relatie tussen de fractie in Weesp en bestuur;  
• Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden van de gemeente Weesp;  
• Verbindt de commissies met het bestuur en fractie van Weesp en geeft de leden 

instrumenten voor politieke meningsvorming;  
• Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden rondom verkiezingsprogramma’s;  
• Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen Weesp;  
• Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de inhoudelijke 

uitvoering van het (verkiezing)programma;  
• Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, al dan niet in samenwerking met 

andere bestuursleden en de Weesper fractie;  
• Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.  

Competenties  

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende 
competenties:  

o Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, 
of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.  

o 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. 



o Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien 
van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen  

o Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt 
doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als 
(ver)bindende schakel en bruggenbouwer.  

. 

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met aantoonbare binding met Weesp. 

 


