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

 

Ken jij de weg in de duurzame politiek 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 op lokaal, 

provinciaal, landelijk en Europees niveau? 

 

Waarom zoeken we een voorzitter? 

Omdat de huidige voorzitter vertrekt in verband met haar verkiezing tot voorzitter van de vereniging 

D66, zoekt de thema-afdeling een nieuwe voorzitter. Er is enorm veel potentie in de thema-afdeling 

om duurzaamheid nog meer op de agenda te krijgen en te houden. De TA kan inmiddels bogen op 

de kennis van meer dan 1000 leden, veelal experts in een van de vele duurzame vakgebieden. 

 

Wat houdt de functie in? 

Het bestuur van de thema-afdeling heeft een veelheid aan taken die in goed overleg tussen alle 

bestuursleden worden verdeeld. De voorzitter is verantwoordelijk voor de continuïteit van het 

bestuur en haar activiteiten. Naast het voorzitten van vergaderingen en bewaken van de voortgang 

van de gemaakte afspraken is de voorzitter namens het bestuur naar buiten toe woordvoerder. 

Denk hierbij aan de leden en de D66-organisatie.  

 

 De voorzitter coördineert de bestuursactiviteiten. Goede coördinatie is onmogelijk zonder 

werkelijke belangstelling voor de wijze waarop de bestuursleden hun taken verrichten.  

 Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch plan en daaruit voortvloeiende 

jaarplannen, en de positie van de TA binnen D66 als vereniging.  

 De voorzitter is zowel de interne als externe vertegenwoordiger van de thema-afdeling. 

Afhankelijk van de situatie treedt het dagelijks bestuur als geheel naar buiten. 

 Hij of zij ziet erop toe dat de activiteiten van alle betrokkenen goed op elkaar zijn afgestemd en 

informeert naar de problemen en naar de resultaten van de inspanningen.  

 Selectiegesprekken met potentiële bestuursleden of andere belangrijke posities binnen de partij.  

 Toezien op het tijdig organiseren van Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) en andere 

doorlopende activiteiten.  

 

Waar zoeken we naar? 

Om deze functie uit te kunnen voeren, vragen we dat je: 
 

 Lid bent van D66, bij voorkeur wegwijs bent in de politiek, met name op het gebied van 

duurzaamheid. Het is een pré als je al (actief) lid bent van de thema-afdeling. 

 Een goede netwerker bent die de thema-afdeling kan helpen bij het versterken van haar 

netwerk met andere (thema-)afdelingen van D66, inclusief het Groene Bestuurdersnetwerk en 

de Jonge Democraten, maar ook buiten de partij zoals bij het DoPP (Duurzaamheidsoverleg 

Politieke Partijen). Deze relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de 

toekomst van belang kunnen zijn om duurzame doelen te realiseren. 

 Beschikt over politieke sensitiviteit, goed bent in het doorzien van maatschappelijke en politieke 

processen, en het zien van politieke kansen en gevaren. 

 Flexibel bent; de politieke realiteit verandert van minuut tot minuut en er zijn geen vaste 

werktijden, maar het meeste werk vindt plaats in de avonduren en weekenden.  
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 Initiatiefrijk bent, bijvoorbeeld waar het aankomt op het onder de aandacht brengen van de TA 

bij nieuw gekozen duurzame politici en bestuurders van D66. 

 
Daarnaast beschikt een voorzitter over de volgende competenties:  
 
• Leiderschap: moet de relaties binnen het bestuur en de thema-afdeling goed kunnen houden, 

zonder dat dit ten koste gaat van de eenduidigheid van de standpunten die worden uitgedragen. 

Beschikt tevens over sturende en coachende kwaliteiten gericht op zelfontwikkeling binnen het 

bestuur en de thema-afdeling. Is in staat opbouwende kritiek te geven daar waar dat nodig 

blijkt. Stimuleert integriteit door transparante besluitvorming en reflectie op het eigen handelen 

als individu, bestuur en thema-afdeling. 

• Overtuigingskracht: maakt anderen enthousiast. Komt snel met aansprekende argumenten op 

het juiste moment. Anderen nemen ideeën, plannen en standpunten frequent over. Presenteert 

met vaart en verve. 

• Contactuele vaardigheden: legt en onderhoudt op elk niveau zeer makkelijk contacten. Is 

innemend. Kan met iedereen uitstekend overweg. Is respectvol. Weet spannende situaties op 

een prettige wijze te hanteren. 

 

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/. 

 

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 voorzitter Anne-Marie Spierings (voorzitter@d66duurzaam.nl).  

 

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 
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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 6 uur per week of 24 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. 

 

 

 


