
Profiel Politiek Secretaris 

Algemeen 
De politiek secretaris heeft grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en 
adviseert de fractie hierover. Hij vormt rond politieke onderwerpen de schakel tussen 
landelijk, regio en de afdeling en kan in die hoedanigheid ook een ondersteunende en 
richtinggevende rol richting de fractie vervullen. De politiek secretaris is in staat om 
actuele onderwerpen te vertalen richting politiek handelen van de fractie . 

Portefeuilleverdeling 
Het bestuur kent de volgende vaste samenstelling 

• Voorzitter 
• Penningmeester 
• Secretaris 

 

Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal algemene bestuursleden met elk 
hun eigen portefeuille. Mogelijke portefeuilles hierbij zijn: 

• Campagne  
• Ledenbinding & Talentontwikkeling 
• Communicatie 
• Organisatie 
• Politiek secretaris 

 

Portefeuilles kunnen  ook gecombineerd worden met een bestaande functie/tot één 
functie. De portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg door het bestuur 
vastgesteld. 

Activiteiten  
De politiek secretaris is onder andere verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 

• Houdt het verkiezingsprogramma en het sociaal-liberaal gedachtegoed op de 
agenda; 

• Ondersteunt de fractie en de afdeling bij het vormen van standpunten; levert, 
wanneer nodig, ook input aan de landelijke of provinciale fractie; 

• Zorgt voor afstemming in de uitvoering van landelijke, regionale en lokale thema’s; 
• Draagt bij aan een goede relatie tussen fractie en bestuur; 
• Geeft inhoudelijke feedback aan fractieleden; 
• Verbindt de commissies met het bestuur en fractie en geeft de leden instrumenten 

voor politieke meningsvorming; 
• Zorgt voor betrokken en geïnformeerde leden inzake de (stemmings)procedures 

rondom verkiezingsprogramma’s; 



• Voelt zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke uiting naar leden binnen de 
afdeling; 

• Draagt bij aan politieke geëngageerde (fractie) leden die betrokken zijn bij de 
inhoudelijke uitvoering van het (verkiezing)programma; 

• Organiseert een levendig intern debat binnen de afdeling, al dan niet in 
samenwerking met andere bestuursleden; 

• Enthousiasmeert vrijwilligers (in bijv. de programmacommissie) en kan ze effectief 
aansturen. 

Competentieprofiel 

Generieke D66-competenties: 
• Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van 
praktijkervaringen leren. 

• Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, 
wanneer sprake is van tegengestelde belangen. 

• Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en 
beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 

• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien 
van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. 

Competenties voor verenigingsbestuurders: 
• Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als 

buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de 
toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren. 

• Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, 
of zich vastleggen door het uitspreken van meningen. 

Competenties voor politiek secretaris: 
• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien 

van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen 
• Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt 

doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als 
(ver)bindende schakel en bruggenbouwer 

Ervaring en vereisten 
Een politiek secretaris heeft door opleiding en/of ervaring affiniteit met (onderdelen 
van) het bestuur/besturen van een verenbiging. Hij of zij heeft een relevant netwerk in 
de vereniging en in Dordrecht, of heeft de bereidheid om dit op te bouwen. Hij of zij kan 
over de grenzen van de eigen portefeuille heen te kijken en houdt rekening met huidige 
en toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.  


