
Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer
dan nu voor het landelijk bestuur!

Als bestuurslid zorg je niet alleen voor de dagelijkse gang van zaken, maar ben je ook bezig met o.a.
leuke acties, inspelen op de actualiteit, en het vinden van nieuwe manieren om de groene en linkse
idealen van DWARS te  verspreiden.  Je  krijgt  de  kans  om veel  nieuwe mensen te  leren kennen,
nieuwe vaardigheden te leren en ervaringen op te doen in een energieke en gedreven omgeving. 

Er zijn verschillende functies waarin je dit kunt doen, of je nu politiek inhoudelijk, enthousiasmerend,
of organisatorisch aan de slag wilt. Deze functies staan hieronder uitgebreider omschreven. Heb je
een  functie  gevonden  waar  je  enthousiast  over  bent?  Stuur  dan  uiterlijk 31  maart  2017 je
motivatiebrief, CV en de gegevens van twee referenten naar kandidatencommissie[at]dwars.org om
te solliciteren!



Voorzitter: 36 uur per week

De voorzitter is het gezicht van DWARS, zowel binnen de vereniging als naar buiten. Als voorzitter 
houd je overzicht over de inhoudelijke lijn en organisatorische taken binnen de vereniging. Daarnaast
onderhoud je het contact met de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, andere politieke 
jongerenorganisaties, de media en het maatschappelijk middenveld, zoals de vakbeweging en 
onderwijsorganisaties.
 
De voorzitter houdt zich bezig met het actief uitdragen van de standpunten van DWARS in de media, 
tijdens debatten en voor zalen. Het is voor deze functie daarom een vereiste dat je goed in het 
openbaar kunt spreken en DWARSe standpunten helder over het voetlicht weet te brengen. 
Daarvoor zijn communicatieve vaardigheden, in woord en in schrift, evenals stressbestendigheid van 
groot belang. 
 
De voorzitter geeft leiding aan DWARS en moet daarom een prettige leiderschapsstijl bezitten en een
visie hebben op de voortgang van de organisatie als geheel. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand 
met organisatorisch talent die goed kan plannen. Het is belangrijk dat je een verbindend figuur bent, 
door wie leden van DWARS zich vertegenwoordigd voelen. Ook moet je een goede inschatting 
kunnen maken op welke onderwerpen en manieren je leden betrekt bij standpuntbepaling en 
activiteiten.  
 
Je bent niet alleen voorzitter van de vereniging, maar ook van het bestuur. Je geeft
leiding aan een team, zorgt voor een prettige werksfeer en weet de talenten van je 
medebestuursleden optimaal te benutten. Je bent in staat groepsdynamieken aan te voelen 
en meningsverschillen bespreekbaar te maken. Gedurende het jaar motiveer je je collega’s, rekening 
houdend met verschillende persoonlijkheden. 
 
Voor de functie van voorzitter is ervaring met leiding geven een pre. Daarnaast ben je zeer goed op 
de hoogte van de standpunten van DWARS, inhoudelijk sterk en een goede debater. Sterk politiek 
inzicht is van belang om de brede visie van DWARS voor de korte en de lange termijn onder de 
aandacht te brengen. Ten slotte is een sterk politiek gevoel een vereiste, zodat je binnen de politieke 
organisaties waarmee je te maken hebt zo effectief mogelijk kunt opereren. 



Vicevoorzitter: 5-8 uur per week

Het bestuur kent één vicevoorzitter. Deze wordt door het congres verkozen uit één van de gekozen 
bestuursleden (het vicevoorzitterschap is natuurlijk niet te combineren met het voorzitterschap). Als 
vicevoorzitter ondersteun en vervang je de voorzitter wanneer nodig. Je vervult aanvullende externe 
en interne taken.  Daarom is het van belang dat je in staat bent DWARS extern te 
vertegenwoordigen, maar dat je ook de juiste vaardigheden bezit om aan de vereniging leiding te 
geven. Je moet zowel inhoudelijk als organisatorisch stevig in je schoenen staan. De precieze rol van 
de vicevoorzitter wordt in overleg met het nieuw te vormen bestuur nader ingevuld. 



Secretaris: 20 uur per week

In de functie van secretaris speel je een belangrijke rol in het draaiende houden van de vereniging. Zo
bewaar je het overzicht over de activiteiten van het bestuur en de afdelingen, en onderhoud je het 
contact met de Raad van Advies en de organisatorische commissies. Je bent verantwoordelijk voor 
het structurele contact met de leden van DWARS, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Daarnaast draag 
je zorg voor de bestuurswisseling en (het notuleren van) de bestuursvergaderingen. Ook stuur je de 
kantoormedewerker aan en ga je over de archivering, de ledenadministratie en de statuten en 
reglementen. Ten slotte leid je de organisatie van de halfjaarlijkse congressen in goede banen.

Als secretaris heb je hart voor DWARS en wil je graag je bijdrage leveren op het organisatorische vlak.
Voor deze functie is het van belang dat je gestructureerd werkt, goed overzicht kunt houden en je 
taken tijdig uitvoert. Je kunt goed overweg met agenda’s, regels en statuten, en administratieve 
taken liggen jou goed. Daarnaast vind je het leuk om te organiseren, contacten te onderhouden met 
verschillende mensen en vrijwilligers aan te sturen. Je voelt je prettig in een ondersteunende rol 
achter de schermen. Je bent stressbestendig en kan snel en creatief schakelen in onverwachte 
situaties. Je kunt grenzen stellen en afwegen waar prioriteiten liggen. Enige (organisatorische) 
ervaring binnen DWARS is voor deze functie een pre.



Penningmeester: 20 uur per week

Als Penningmeester ben jij verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Zo
coördineer je betalingen, doe je de boekhouding, maak je de begroting en zorg je ervoor dat er een  
financieel jaarverslag verschijnt. Daarnaast draag je zorg voor het aanvragen van subsidies en het 
werven van fondsen. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het gebruik van de ruimtes in het 
GroenLinks-pand. 

Als penningmeester ben je enthousiast over DWARSe politiek en wil je hier organisatorisch aan 
bijdragen. Voor deze functie is het belangrijk dat je met geld om kunt gaan en overzicht kunt houden.
Je vindt het leuk om je met geld, begrotingen en getallen bezig te houden. Dit betekent niet dat je al 
een boekhoudexpert hoeft te zijn, hierin krijg je voldoende ondersteuning vanuit het Landelijk 
Bureau van GroenLinks. De beperkte financiële ruimte van de vereniging is voor jou een leuke 
uitdaging. Je bent in staat om slimme keuzes te maken om toch veel activiteiten te kunnen 
organiseren. Je kunt goed inschatten wat de waarde van een uitgave voor DWARS is en bent in staat 
om verstandige financiële afwegingen te maken en te verantwoorden. Daarbij is het belangrijk dat je 
stevig in je schoenen staat en ‘nee’ kunt verkopen. Ervaring in het omgaan met grote bedragen en 
het kritisch beoordelen van uitgaven is voor deze functie dus een pre.



Politiek Secretaris: 20 uur per week

Als Politiek Secretaris ben je primair verantwoordelijk voor de politieke lijn van DWARS en draag je 
zorg voor de ontwikkeling van DWARSe standpunten. Hierin word je ondersteund door inhoudelijke 
commissies en portefeuillehouders. Je stimuleert activiteiten binnen de commissies en coördineert 
een continuering van het leiderschap ervan. Je probeert zo veel mogelijk talent in de commissies en 
het politiek overleg te benutten om tot betere standpuntvorming te komen. Daarnaast volg je als 
politiek secretaris de actualiteit, het maatschappelijk middenveld, de relevante GroenLinks-
groeperingen en de Kamerleden. Ook bereid je de voorzitter zo goed mogelijk voor op zijn/haar 
mediaoptredens en debatten. 

Als politiek secretaris ben je een politiek dier en een sterke generalist met dossierkennis. Je beschikt 
over de vaardigheden om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, de 
argumenten te horen en daaruit een visie voor DWARS te verwoorden. Ook bezit je uitstekende 
communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je je 
mening goed weet te verkondigen en ook anderen van jouw standpunten kan overtuigen. Er wordt 
ook van je verwacht dat je organisatorisch stevig in je schoenen staat en in staat bent het interne 
debat in goede banen te leiden. Ervaring binnen een inhoudelijke commissie is een pre. 



Internationaal secretaris: 15-20 uur per week

Als Internationaal Secretaris ben jij het gezicht van DWARS op internationaal niveau. Je bent 
verantwoordelijk voor het contact met de Federation of Young European Greens, de Global Young 
Greens, de Groene fractie in het Europees Parlement en andere relevante internationale 
organisaties. Je vertegenwoordigt DWARS tijdens internationale congressen. Ook op inhoudelijk vlak 
volg je deze organisaties en de internationale politieke actualiteit. Tevens ligt bij jou de taak om 
buitenlandse excursies en activiteiten te organiseren. Tenslotte onderhoudt je contacten met de aan 
de portefeuille verwante commissies. 

Als internationaal secretaris ben jij een wereldburger. Je deelt de groene en linkse idealen van 
DWARS en wilt je daar hard voor maken, hier en in het buitenland. Je bent niet bang om op iemand 
af te stappen, legt makkelijk contacten en hebt een goede beheersing van de Engelse taal. Het 
uitbreiden en onderhouden van een (internationaal) netwerk is voor jou een leuke uitdaging. Ook 
heb je organisatorische ervaring. Je weet een groot project, zoals een buitenlandse reis, te trekken 
en haalt hier voldoening uit. Daarnaast is politiek jou niet vreemd. Je bent in staat om DWARSe 
standpunten overtuigend te presenteren. Het is belangrijk dat je je als een vis in het water voelt in 
een internationale context. Buitenlandervaring is dan ook een pre. 



Bestuurslid Organisatie & Leden: 20 uur per week

Als bestuurslid Organisatie & Leden sta je midden in de vereniging en houd je je bezig met het 
enthousiasmeren en samenbrengen van mensen. Je werkt aan de opbouw van de vereniging door te 
zorgen dat DWARS een sterk actief kader heeft. Dit doe je door leden te werven, te activeren en te 
binden. Ook ben je verantwoordelijk voor het afdelingenbeleid van de organisatie. Je onderhoudt 
contacten met GroenLinks op bestuurlijk niveau en ondersteunt de lokale afdelingen van DWARS. In 
samenwerking met de afdelingen probeer je zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met 
DWARS en haar beginselen. Dit doe je onder andere door de Zomertour langs introductiemarkten 
van hogescholen en universiteiten in goede banen te leiden. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor 
effectief beleid betreffende ledenbinding in samenwerking met het bestuurslid Scholing & 
Activiteiten. 

Om al je taken goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je initiatief toont en communicatief 
sterk bent. Je bent sociaal ingesteld en hebt oog voor wat DWARS voor mensen kan betekenen en 
andersom. Daarnaast is het van belang dat je enthousiast bent en dit weet over te brengen op 
anderen. Je bent het oliemannetje/-vrouwtje dat de leden en het bestuur bij elkaar brengt. Ten 
slotte weet je hoe je projecteren kunt organiseren en coördineren. Brede ervaring binnen DWARS, in 
de afdelingen en/of organisatorische commissies, is een pre.



Bestuurslid Scholing & Activiteiten: 20 uur per week

Als bestuurslid Scholing & Activiteiten draag je zorg voor de organisatie van uitnodigende 
activiteiten, met als doel de verbinding te leggen tussen de organisatie en haar leden. Allereerst kun 
je hierbij denken aan informele activiteiten, zoals borrels, feestjes en een zomerkamp. Daarnaast 
bied je activiteiten aan om de politieke kennis en vaardigheden van leden van DWARS te versterken. 
Hierbij kan worden gedacht aan scholingstrajecten, debatten en netwerkactiviteiten. In deze taken 
word je ondersteund door één of meerdere commissies, die onder jouw leiding staan, en werk je 
nauw samen met het bestuurslid Organisatie & Leden.

Om jouw taken als bestuurslid Scholing & Activiteiten goed te kunnen vervullen, is het van belang dat
je goed kunt organiseren coördineren, creatief bent en over sterke communicatieve vaardigheden 
beschikt. Je kunt projecten van de grond krijgen en weet mensen in je omgeving te enthousiasmeren 
om deze samen uit te voeren. Je bent niet bang om taken te delegeren, maar bent ook in staat om 
het overzicht te behouden. Je vindt het leuk om zowel grote evenementen als laagdrempelige 
activiteiten te organiseren en hebt oog voor de verschillende behoeften van onze leden. Ten slotte 
vereist deze functie dat je een langetermijnvisie hebt voor het scholingsbeleid van DWARS.



Bestuurslid Campagne & Communicatie: 20 uur per week

Als bestuurslid Campagne & Communicatie ben je verantwoordelijk voor alle externe communicatie 
van DWARS. Dit gaat om het persbeleid, de sociale media, de digitale nieuwsbrieven en de website. 
Daarnaast coördineer je zowel verkiezings- als thematische campagnes, waaronder de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hierin word je ondersteund door een commissie, die 
door jou wordt aangestuurd. Je zorgt ervoor dat de communicatie vanuit DWARS helder is, op de 
juiste manier overkomt en past bij de inhoud en uitstraling van DWARS.

Voor deze bestuursfunctie is het van belang dat je initiatiefrijk, creatief en communicatief vaardig 
bent, zowel in gesproken als geschreven berichtgeving. Je bent een DWARSe denker, die DWARSe 
standpunten op een prikkelende manier aan het voetlicht weet te brengen. Je hebt politiek gevoel en
bent in staat om mediakansen voor DWARS te herkennen. Daarnaast ben je een organisatietalent, 
die in staat is om projecten op te zetten en te coördineren. Je weet anderen te enthousiasmeren om 
deze samen met jou uit te voeren. Ten slotte is het belangrijk dat je flexibel bent en bereid bent om 
je extra in te zetten wanneer de politieke actualiteit hierom vraagt.


