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Binnen het bestuur van GroenLinks Den Haag loopt de termijn van het huidige bestuurslid 
Werkgroepen af. Volgens de regelementen zetten we de vacature open voor alle leden (m/v/x) om te 
solliciteren, waarbij we aangeven dat het huidige bestuurslid heeft aangegeven zelf ook weer te 
solliciteren op de functie. Dit neemt niet weg dat de Kandidatencommissie in deze procedure zal 
handelen zoals is alle andere procedures zodat alle kandidaten een gelijke kans maken.  

Het bestuur 

Het bestuur van GroenLinks Den Haag is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de lokale 
afdeling en zorgt ervoor dat de vereniging goed draait door de basistaken op orde te hebben. Veel 
van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling 
en het verbreden van onze beweging. Bijvoorbeeld het organiseren van ledenvergaderingen, goed 
financieel beheer, het zorgdragen voor bezetting van de commissies en afstemming tussen bestuur-
leden en fractie. Daarin stimuleert, ondersteunt en werkt het bestuur samen met het 
campagneteam, de fractie, wethouders, de werkgroepen, de wijkteams en andere commissies aan: 

• Ledenbinding: GroenLinks in de Stad. GroenLinks weet leden en sympathisanten te verenigen 
en aan zich te binden om zich in te zetten voor een groener, linkser en opener Den Haag. 
GroenLinks Den Haag weet wat mensen in de stad belangrijk vinden. 

• Debat en politieke meningsvorming: GroenLinks leden dragen inhoudelijk bij aan het debat 
over actuele Haagse politieke onderwerpen en voeren ook actie.   

• Zichtbaarheid van resultaten: GroenLinks Den Haag laat zien dat het kan! Groen, gelijk en 
kansrijk. 

Profiel Bestuurslid Werkgroepen 

Bestuurslid werkgroepen is het aanspreekpunt van en voor de werkgroepen van de afdeling. In de 
werkgroepen draait het om de inhoud. Hier komen leden voor verbreding en verdieping op 
GroenLinkse thema’s, maar de werkgroepen dragen ook inhoudelijk bij aan het werk van de 
fractieleden waar mogelijk. Meer over onze werkgroepen kun je hier vinden.  

Bestuurstaken: 

• Faciliteert het goed functioneren van de werkgroepen o.a. door: 
o Ondersteuning op aanvraag bij het omschrijven van een duidelijke (tijdelijke) 

opdracht aan de werkgroep. 
o Werven van (indien nodig) nieuwe voorzitters voor de werkgroepen. 
o Advisering en stimulering van de werkgroep in een functionele werkwijze.  
o Onderhouden van periodiek overleg met de voorzitters van de werkgroepen. 

• Neemt indien nodig initiatief tot het oprichten van nieuwe werkgroepen. 
• Faciliteert om de werkzaamheden en resultaten van de werkgroep voldoende podium te 

geven bij de afdeling en de fractie. 
• Ondersteunt de werkgroep in het effectief vervullen van haar rol en ambities binnen de 

afdeling. 
• Maakt verbinding met leden tussen en binnen werkgroepen. 
• Zorgt voor bedankjes bij bewezen diensten voor in ieder geval de voorzitter(s). 

DEN HAAG



Gevraagde competenties:   

• Communicatieve vaardigheden 
• Plannen 
• Zichtbaar 
• Enthousiast 
• Verbinder 

 
Ook als je (nog) niet over alle gevraagde competenties beschikt horen we graag van jou. We willen 
graag een afdeling zijn waarbinnen je kunt groeien en leren, en waar wij van jou kunnen leren.  

Jouw achtergrond, vaardigheden, netwerk en ervaring zijn belangrijk voor ons. GroenLinks Den Haag 
streeft naar een inclusief bestuur, dat een goede afspiegeling vormt van de samenleving en de 
afdeling. Deze opdracht heeft de kandidatencommissie dan ook meegekregen bij het invullen van 
nieuwe bestuursvacatures. 

 

 


