
 

 

Functiebeschrijving Bestuurslid Campagne & communicatie 
Functiegroep: Verenigingsbestuurders  

ALGEMEEN 

Als bestuurslid Campagne & communicatie beschik je over organisatorisch talent. Je hebt aantoonbare 
ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, bent creatief en wellicht ook bestuurlijke ervaring. 
Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Jij bent de schakel in de interne en externe 
communicatieketen. Je draagt zorg voor de (permanente) campagne. Te denken valt aan: social media, 
websites, miniadvertenties, lokale televisie, vrije publiciteit, plaatselijk publicatieborden, nieuwsbrief, 
enz.  

De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van een permanente campagne, actief 
fracties ondersteunen en instrueren bij het gebruik van social media om de standpunten en keuzes onder 
de aandacht te brengen van de kiezer en zorgen dat fracties vertrouwd raken met hun D66 website. 

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling en voor een 
actieve koppeling met de werkgroepen door regelmatig de andere bestuursleden bij te praten. Naast de 
functie specifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. 

JE VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl, opbouw, 
vorm, passend bij de doelgroep; 

• Is het aanspreekpunt voor de media en de vereniging met betrekking tot communicatie en is 
daarmee woordvoerder van het bestuur; 

• Signaleert (communicatie)problemen en kan het communicatie- en imagoschade voorkomen; 
• Stemt proactief af met het landelijk bestuurslid campagne & communicatie bij issues die 

mogelijk regionale of landelijke publiciteit genereren. 
• Denkt met de bestuursleden mee over communicatie; 
• Onderhoudt een groot netwerk; 
• Handelt proactief; 
• Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen. 

COMPETENTIEPROFIEL  

Generiek Verenigingsbestuurder 
• Leervermogen 
• Verbinden 
• Aanpassingsvermogen 
• Visie 
• Politieke sensitiviteit 

• Netwerkgerichtheid 
• Besluitvaardigheid 
• Coachen 
• Resultaatgerichtheid 

ERVARING EN VEREISTEN  

Als bestuurslid heb je affiniteit met politiek en zijn je communicatieve vaardigheden uitstekend.  Je hebt 
bij voorkeur al enige bestuurservaring binnen een vereniging, maar als je dat niet hebt geven we je de 
kans om je talenten te ontwikkelen binnen de afdeling! 
 

Overal waar ‘afdeling’ staat kan ook ‘regio’ worden gelezen.  


