
Profiel Bestuurslid Communicatie & Leden 
Het bestuurslid Communicatie draagt het D66-gedachtegoed uit 

naar leden en bewoners van Amsterdam Oost. Zij/hij is vanuit de 
afdeling verantwoordelijk voor de communicatie met D66-leden in 

Amsterdam Oost. Het bestuurslid Communicatie werkt samen met 

de andere bestuursleden en stadsdeelcommissieleden van D66 
Amsterdam Oost, de bestuursleden Communicatie in de andere 

stadsdelen, en het bestuurslid Communicatie van D66 Amsterdam. 

Het bestuur van Amsterdam Oost vergadert maandelijks één keer. 
 

Taken en verantwoordelijkheden  
• Ontwikkeling en implementatie van plannen om communicatie te optimaliseren  

• Maken en verspreiden van e-mailnieuwsbrieven voor leden en geïnteresseerden  

• Nieuwe leden verwelkomen bij en informeren over D66 Amsterdam Oost 
• Bijhouden van en content verzorgen voor de website van Amsterdam Oost 

• Bijhouden van en content verzorgen voor de social media van D66 Amsterdam 
Oost 

• D66-fractie van de Stadsdeelcommissie Amsterdam Oost ondersteunen bij het 

schrijven/redigeren van nieuwsberichten en het maken/editen van 
videoberichten. 

• Eventuele productie van fysieke communicatiemiddelen, zoals flyers, om 
specifieke activiteiten te ondersteunen  

 

Organisatorisch  
• Afstemming met centrale stad en stadsdelen  

• Afstemming met stadsdeelcommissieleden  

 
Competenties  

• Zij/hij is sterk in communicatie met verschillende doelgroepen, weet wat hen 
bezighoudt en weet hoe verschillende kanalen effectief kunnen worden ingezet.  

• Zij/hij is in staat om zelfstandig te werken en content te generen.  

• Zij/hij heeft een politieke antenne en kan de gevoeligheid van onderwerpen 
inschatten en weet hier behendig mee om te springen. 

• Zij/hij vindt het leuk om communicatiewerkzaamheden uit te voeren 
 

Persoonlijkheidsprofiel  

• Teamplayer  
• 'Hands-on' en resultaatgericht  

• Flexibel  

• Betrokken bij Amsterdam Oost 
 

Inschatting tijdsbeslag 
Gemiddeld 8 uur per maand. Met een piek rondom verkiezingen. 

 

Procedure 
Stel je kandidaat door uiterlijk vrijdag 15 november 2019 een motivatie te sturen naar 

Pieter Liefting, secretaris van D66 Amsterdam Oost, via 
secretaris@d66amsterdamoost.nl. Wil je liever eerst wat meer informatie? Neem dan 

contact op met Edgar van de Pas, bestuurslid Communicatie & Leden, via 

communicatie@d66amsterdamoost.nl. 
 

Het bestuur van D66 Amsterdam Oost beoordeelt de ingekomen kandidaturen en legt 

deze tijdens de ledenvergadering op donderdag 21 november 2019 voor aan de leden 
van D66 Amsterdam Oost. De kandidaten houden op de ledenvergadering een korte 

pitch. Ook is er gelegenheid voor leden om vragen te stellen. Via een stemming op 
papier kiezen leden hun favoriete kandidaat voor de functie. De ledenvergadering van 
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D66 Amsterdam Oost wordt, voorafgaand aan de ledenvergadering van D66 Amsterdam, 
gehouden van 18:30 tot 20:00 uur. 


