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Het Bestuurslid Activiteiten zorgt er voor dat D66 permanent zichtbaar is op een positieve manier 

in Zwolle. Ook buiten campagnetijd laat zij aan de Zwollenaren zien dat wij staan voor een 

progressief en democratisch Zwolle. Haar energie laat D66 stralen! 

Ons Bestuurslid Activiteiten heeft grote interesse in en kennis van politieke vraagstukken en vertaalt 

deze naar concrete actiepunten Daarnaast benut zij bestaande middelen en weet zij leden te 

betrekken bij de permanente campagne.  

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden 
Van het Bestuurslid Activiteiten draagt de verantwoordelijkheid voor de permanente campagne en 
heeft de vrijheid om zelf met creatieve suggesties en plannen te komen. Zij zorgt er voor dat: 
 

 Wij regelmatig canvassen om te weten wat er speelt in Zwolle. 

 Wij regelmatig  gebruiken de OPI (mobiele opiniepeiler) om te weten wat er speelt in Zwolle. 

 Wij regelmatig Gemeenteraadsels verzorgen (een spel dat een raadspel nabootst). 

 Wij regelmatig de Babbelbox inzetten (onze praatpaal op locatie). 

 Wij  een actieve rol spelen in de campagne voor de Provinciale Staten Verkiezingen op 
20 maart 2019. 

 Wij doen mee aan de campagne voor de Europees Parlement Verkiezingen 23 mei 2019. 
 

Algemene competenties voor een bestuurslid van D66 Zwolle: 

Behalve bovengenoemde specifieke opdracht, wordt van alle leden van het bestuur verwacht dat zij 

actief meepraten en meesturen. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de afdeling. Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te 

beschikken over de volgende competenties: 

 Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich 

vastleggen door het uitspreken van meningen. 

 Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van 

praktijkervaringen leren. 

 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. 

 Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer 

sprake is van tegengestelde belangen. 

 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. 

 Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en 

beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 
 

     Overal waar ‘zij’ staat wordt ‘hij of zij’ bedoeld.  

Manon Toonen
Campagnezaken


