
 

 

Functiebeschrijving Bestuurslid Ledenwerving & -binding 
Functiegroep: Verenigingsbestuurders  

ALGEMEEN 

Als bestuurslid ledenwerving & -binding beschik je over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende 
instelling. Je hebt het vermogen om je daadkracht te gebruiken ten voordele van D66. 
Je neemt als bestuurslid ledenwerving & -binding de verantwoordelijkheid voor het behoud en de 
aanwinst van (nieuwe) leden. Je stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te 
behouden. Je zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zult vooral samenwerken met de 
bestuursleden van Talentontwikkeling & opleiding, de politiek secretaris en het bestuurslid Campagne & 
communicatie. 

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  

• 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 ledenwerving en -binding; 
• 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; 
• 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. 

COMPETENTIEPROFIEL  

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

• Netwerkgerichtheid 
• Besluitvaardigheid 
• Coachen 
• Innovatief denken 

 

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. 


