
Functieprofiel ‘Bestuurslid Buitengebied‘ - DWARS Arnhem-Nijmegen (ca. 5 uur per week) 
 
Het Bestuurslid Buitengebied houdt zich specifiek bezig met ledenwerving, ledenbinding en het 
organiseren van activiteiten in het buitengebied van de afdeling Arnhem-Nijmegen. Hierdoor wordt 
leden buiten het kerngebied Arnhem-Nijmegen ook de kans gegeven om aanwezig te zijn bij 
activiteiten en actief te worden binnen de afdeling. Hiervoor worden door dit bestuurslid actief 
leden benaderd en gestimuleerd door te informeren naar interesses en mogelijkheden. Ook 
coördineert het bestuurslid de (nog nieuw te vormen) werkgroepen, waarbinnen actieve leden uit 
een regio zich kunnen organiseren en mee kunnen praten. Daarnaast is dit bestuurslid 
contactpersoon voor GroenLinks-afdelingen in het buitengebied. Zowel passief als actief wordt 
contact met afdelingen gelegd en onderhouden. 
 
 
Motivatie Dorise van Driel voor de functie ‘Bestuurslid Buitengebied’ 
 
Lieve mede-DWARSers, 
 
Op het moment dat ik in aanraking kwam met Groenlinks Apeldoorn, heb ik de wens uitgesproken 
om lokaal de jongeren te betrekken bij dit groene en sociale karakter van de moederpartij, het liefste 
in de vorm van DWARS in de regio. Hier heb ik mij sindsdien aan gehouden door in korte periode 
adolescenten in Apeldoorn, maar ook sinds kort in Zutphen, te benaderen. Met en voor hen samen 
zijn in de afgelopen maanden 3 evenementen georganiseerd en zochten we een weg om ons aan te 
kunnen sluiten bij de vereniging. 
 Een afdeling bleek op het moment nog niet mogelijk en ook wees het landelijk bestuur een 
werkgroep onder de afdeling Overijssel af. Wel mogen wij verder onder de vlag van Arnhem-
Nijmegen en zodoende toch ons geluid ten gehore brengen. 
 Door het creëren van de functie Bestuurslid Buitengebied wordt het actief binden van leden 
en het organiseren van activiteiten buiten de regio mogelijk. Zodoende kunnen andere gemeenten 
zich richten op de thema’s die vooral binnen deze gemeente spelen en tevens naar de lokale media 
stappen, om zo een laagdrempelige weg te bieden voor jonge mensen buiten de studentensteden.  
 Gedurende mijn middelbare schoolcarrière ben ik meermaals klassenvertegenwoordiger en 
tevens hoofdredactrice geweest van de schoolkrant. Hiernaast heb ik stage gelopen bij het Leger des 
Heils, zit ik bij de werkgroep Fairtrade Gemeente en zet ik mij op eigen naam actief in voor een 
betere planeet- voor mens, dier en milieu. Als persoon ben ik verbindend ingesteld en ben ik niet 
bang het voortouw te nemen of mijn netwerk uit te breiden. Echter kan ik hierin ook de balans 
vinden om hierbij anderen te ondersteunen en kan ik zo een duurzame bijdrage leveren aan het 
afdelingsbestuur zelf. In teamverband ben ik leergierig en werk ik zowel hard als netjes. 
 In Apeldoorn woon in letterlijk middenin alle nieuwigheden en weet ik vaak net de juiste 
mensen te vinden die wat voor een lokale groep kunnen betekenen. Door mijn gepassioneerde 
instelling hoop ik vooral ook meer jongeren te enthousiasmeren om zich bij DWARS aan te sluiten. 
 In de gemeenten buiten Arnhem en Nijmegen leven vaak net andere aandachtspunten. 
Afkomstig uit een agrarische regio, Westfriesland, en momenteel inwoner van de meest gemiddelde 
gemeente van Nederland, kan ik daar goed op inhaken. Immers is een jong en vrijzinnig geluid niet 
alleen voorbehouden aan de studentensteden. Dit wil ik tevens doen door het contact met de 
Groenlinks afdelingen in het buitengebied te verstevigen.  
 
Ik hoop dat jullie vertrouwen in me hebben om dit pad in te slaan als Bestuurslid Buitengebied en 
licht graag mijn motivatie verder aan jullie toe op de AAV. 


