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Functieprofiel bestuurslid Ledenbinding & Ledenwerving Regiobestuur D66 

Noord-Holland  
 

Zittingstermijn: 3 jaar vanaf benoeming 
 
Het bestuurslid Ledenbinding & Ledenwerving beschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende 
instelling, en heeft het vermogen zijn daadkracht te gebruiken ten voordele van D66. Het bestuurslid neemt de 
verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden stimuleert en (mede)organiseert 
activiteiten om leden te werven en te behouden. Het lid zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal 
vooral samenwerken met de bestuursleden belast met de portefuille van Talentontwikkeling & Opleiding, 
Campagne & Communicatie en de Politiek Secretaris.  
 
Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden  

- Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve initiatieven om de 
ledenwerving- en binding te beïnvloeden; 

- Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij; 
- Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar 

commissies; 
- Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding en -werving; 
- Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en binden van 

leden; 
- Weet de medebestuursleden te enthousiasmeren om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling; 
- Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen; 
- Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen. 
- Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in 

interessegebieden onder de leden; 
- Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden.  

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

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

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

- Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig 
denken met daarbij de lange termijn voor ogen.  
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Het regiobestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Naast de functie 
specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in (zie Algemeen profiel ‘bestuurskandidaat’).   
 
Algemeen profiel bestuurskandidaat  
 
Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult het bestuurslid taken in het algemeen belang 
van de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede) organiseren van 
bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de regio draaiend houden.  
 
Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden  

- Organiseren van ARV’s  
- Zorg dragen voor de jaarstukken (begroting/activiteitenplan, jaarrekening/-verslag), incl. aanleveren van 

een kopie van de goedgekeurde jaarrekening bij het Landelijk Bureau;  
- Het voordragen van een (permanente) programmacommissie voor het schrijven van het 

verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen;  
- Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de regio;  
- Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures op overeenkomstig niveau;  
- Uitvoeren van de door de ARV genomen besluiten;  
- Zo nodig bevorderen van de ondersteuning van de fractie;  
- Onderhouden van contacten met de Statenfractie;  
- Proactief betrekken van (nieuwe) leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;  
- Werven van nieuwe leden en proactief scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers en -

bestuurders;  
- Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;  
- Bewaken van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;  
- Communiceren met de leden en andere partijorganen;  
- Vertegenwoordigen van de regio en D66 binnen en buiten de partij.  
- Enthousiasmeren van vrijwilligers en hen effectief aansturen.  

 


