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Liaison Brussel (M/V) gezocht voor de thema-afdeling Duurzaam 

 

Ken jij de weg in Brussel en wil je graag bijdragen aan het overbrengen van de kennis en ideeën die 

we in de thema-afdeling (TA) Duurzaam hebben aan onze politici in Brussel? Kun jij de soms 

ingewikkelde en technische materie van de EU doorgronden en in begrijpelijke taal vragen 

doorspelen aan de werkgroepen van de TA? Ben je inmiddels een bekend gezicht in de 

wandelgangen van het Europees Parlement (senior functie) of jong talent met (politiek-bestuurlijke) 

ambitie, reageer dan op deze vacature, want D66 Duurzaam is op zoek naar jou! 

 

Waarom zoeken we een liaison Brussel? 

De thema afdeling is op zoek naar een liaison in Brussel die kan helpen om contact te onderhouden 

met onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement. De afgelopen jaren heeft Gerben-Jan 

Gerbrandy veel betekend voor Europa op het gebied van energie en klimaat. Hij heeft aangegeven 

na de verkiezingen in het voorjaar van 2019 niet door te zullen gaan. Je zult dus contacten moeten 

opbouwen met zijn opvolger op die portefeuilles. 

 

Wat houdt de functie in? 

Het beleid en de wetgeving die in Brussel wordt ontwikkeld is van grote invloed op Nederland, de 

doelstellingen op het gebied van het aandeel duurzame energie en het terugdringen van 

energieverbruik zijn daar voorbeelden van. Daarnaast zijn de processen en wetten vaak erg 

technisch en ingewikkeld. Het zal daarom jouw taak zijn om zaken die in Brussel spelen op een 

begrijpelijke manier over te brengen aan de TA en de werkgroepen die daaronder vallen, zodat de 

TA de juiste kennis kan mobiliseren en kan ondersteunen bij het verspreiden van kennis naar Brussel 

en waar relevant naar andere bestuurslagen. 

 

Waar zoeken we naar? 

Wij zoeken hierbij naar een D66-lid – als je al (actief) lid bent van de thema-afdeling Duurzaam is dat 

een pré – dat bij voorkeur al wegwijs is in Brussel, of dat zal snel kan worden, bijvoorbeeld vanwege 

werk in Brussel. Naar ons idee is het hierbij prettig als je bijvoorbeeld al regelmatig in Brussel te 

vinden bent, zodat de tijdsinvestering voor deze vrijwillige functie te overzien is. Uiteraard staat ben 

je ook van harte welkom om te solliciteren als je niet al regelmatig in Brussel komt, in dat geval 

horen we graag welke ideeën je hebt voor het opbouwen en onderhouden van een relevant 

netwerk. 

 

Initiatief gevraagd 

Gelet op de aankomende verkiezingen en de veranderingen die die met zich mee zullen brengen 

zoeken we iemand die zelf het initiatief neemt, zowel als het aankomt op het opbouwen van een 

netwerk als het oppakken van inhoudelijke thema’s die op de agenda staan in het Europees 

Parlement. 

 

Meer informatie over het bestuur 

Het bestuur van de TA bestaat naast jou uit ongeveer 10 leden (inclusief de voorzitters van de vier 

werkgroepen). Bestuursvergaderingen vinden ongeveer eens in de zes weken plaats bij ANNE in 

Utrecht. Meer informatie hierover kun je vinden op deze pagina: 

https://duurzaam.d66.nl/personen/bestuur-d66-duurzaam/. 

https://duurzaam.d66.nl/personen/bestuur-d66-duurzaam/
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Inlichtingen over de procedure en sollicitatie 

Als je wilt solliciteren dan kun je dat doen door voor 7 januari 23:59 een beknopt cv en een 

motivatiebrief van maximaal 1 A4 op te sturen naar secretaris@d66duurzaam.nl. 

Nadere inlichtingen over de procedure zijn te krijgen bij algemeen secretaris Pepijn Wesselman via 

secretaris@d66duurzaam.nl of 06 28918412). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen 

met de huidige liaison Brussel Atze Boerstra (atzeboerstra@yahoo.com).  

 

Over D66 Duurzaam 

De missie van de thema-afdeling is het ontwikkelen, uitdragen en verankeren van duurzaamheid in 

het gedachtegoed van D66. De afgelopen jaren is de denktank uitgegroeid tot ongeveer 1000 leden, 

en is daarmee de grootste thema-afdeling van D66, met een erkende invloed op de inhoudelijke 

duurzaamheidskoers en duurzaamheids-innovatieambitie van de partij. In verkiezingsprogramma’s 

op alle schaalniveaus staan plannen en ideeën uit dit expert-netwerk. Op de website vind je veel 

visiedocumenten, factsheets, werkgroepdocumenten, jaarverslagen, moties en amendementen, en 

verslagen van fringemeetings op congressen en thema-afdelingsbijeenkomsten: 

https://duurzaam.d66.nl/. 

 

Er zijn vier werkgroepen actief: 1) Circulaire Economie, 2) Duurzame Economie, 3) Energie en 

Klimaat, 2) Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit. Elke werkgroep opereert zelfstandig en werkt aan 

concrete visies op haar thema. Dit vormt de input voor D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s. De 

voorzitters van de werkgroepen vormen tezamen met de TA-voorzitter, secretaris, penningmeester, 

twee politiek secretarissen, bestuurslid communicatie en de liaison Brussel het TA-bestuur. 

 

De tijdsbesteding is variabel maar houd rekening met ongeveer 4 uur per week of 16 uur per 

maand. Rondom themabijeenkomsten of D66-congressen is het drukker, op andere moment juist 

rustiger. 

 

NB: bestuursfuncties binnen D66 zijn onbezoldigd. De bestuursfunctie betreft een nevenfunctie 

naast werk of opleiding. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid tot het indienen van 

declaraties voor reiskosten zeer beperkt is. 
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