
Vacature bestuurslid ledenbinding/-werving  
  

Vanwege de verhuizing en nieuwe werkomgeving van Sander Gravenberch, is het bestuur van D66 ’s-

Hertogenbosch op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de functie van bestuurslid 

ledenbinding en -werving. 

 

Als bestuurslid ledenbinding en –werving zorg je voor een goede binding tussen en met de leden: je 

vormt het cement tussen de stenen waarmee we de afdeling opbouwen. Je zet je in voor het behoud 

en de aanwinst van (nieuwe) leden, onder andere door  activiteiten om leden te werven en te 

behouden te stimuleren en (mede) te organiseren. Je werkt hiervoor samen met andere 

bestuursleden, vooral met de bestuursleden van Talentontwikkeling & Opleiding, de politiek 

secretaris en het bestuurslid campagne & communicatie.  Het bestuur als geheel is verantwoordelijk 

voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functie-specifieke taken zet ieder bestuurslid 

zich hiervoor in (zie profiel ‘bestuurskandidaat’).  

 

Het bestuurslid dat wij zoeken, beschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende 

instelling en is, mede door zijn/haar enthousiasme (voor D66) in staat om mensen mee te krijgen.  

 

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden  

- Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën1 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/-werving;  

- Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en 

binden van leden;  

- Weet zijn 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.  

- Zorgt voor diverse activiteiten (debatten, lezingen, werkbezoeken) passend bij de wensen van de 

leden van de afdeling; 

- Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden.   

  

Vaardigheden 
Om deze rol goed te kunnen vervullen, beschik je in elk geval over de volgende drie vaardigheden: 

- Netwerken: je kunt in teamverband werken, zowel binnen als buiten dit team; relaties 

opbouwen, onderhouden en benutten.  

- Verbinden: je weet mensen te enthousiasmeren met D66 mee te denken en werken. Je zorgt 

voor een blijvende cultuur van samenwerken en fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer.  

                                                           
1 Bestuursleden van andere afdelingen met dezelfde portefeuille 



- Coachen: je kunt leden inhoudelijk en persoonlijk begeleiden, gericht op het vinden van een 

(nieuwe) plek in onze vereniging. 

 


