
  

GroenLinks Den Bosch zoekt een voorzitter 
Wil jij actief zijn in het hart van onze afdeling? Vind je het leuk om veel verschillende mensen te leren 
kennen? Zin om GroenLinks Den Bosch nog verder te versterken? Neem dan contact met ons op, want wij 
zoeken een afdelingsvoorzitter. 

Als afdelingsvoorzitter (hij/zij/hen) begrijp je waar GroenLinks Den Bosch voor staat en handel je daarnaar. 
Vanuit je rol als voorzitter voer je de regie over het geheel van de afdeling en de bestuursactiviteiten in het 
bijzonder. Samen met de fractievoorzitter en campagneleider vorm je de spil van de afdeling: met zijn drieën 
trekken jullie samen zoveel mogelijk op. Als voorzitter heb je plezier in het opbouwen en onderhouden van 
een netwerk, kun je goed communiceren en beschik je over samenbindend vermogen. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen met een groen en links hart zich thuis voelt binnen de afdeling en de 
voorzitter heeft daarom een open, inclusieve houding. 
Het voorzitterschap vraagt tijd maar de hoeveelheid is verschillend per periode. Rond verkiezingstijd en/of bij 
urgente actuele kwesties zul je wat meer tijd kwijt zijn. Dan is het wat drukker dan op andere momenten. 
Natuurlijk worden met de overige bestuursleden altijd onderling goede afspraken gemaakt over de 
tijdsbesteding van bestuurs- en overige taken. De verwachting is dat je gemiddeld 5 tot 8 uur per week aan 
GroenLinks besteedt. Het betreft een vrijwilligersfunctie, de zittingstermijn is twee jaar. Na deze twee jaar is 
het mogelijk je herkiesbaar te stellen. 

Jouw taken: 
• Je bent coördinator en aanjager van het (op dit moment) zevenkoppige bestuur 
• Je bent voorzitter van de maandelijkse bestuursvergaderingen 
• Je bent voorzitter van algemene leden vergaderingen (2x per jaar) 
• Je bent een bindende figuur binnen GroenLinks Den Bosch 
• Je bent contactpersoon van de functioneringscommissie 
• je zorgt voor benoeming leden van de kascommissie 
• Je bent adviseur (samen met de andere bestuursleden) bij actuele politieke, bestuurlijke en 

organisatorische kwesties 
• Je bent contactpersoon voor het provinciale bestuur, de B5- en het landelijk bureau van GroenLinks 
• Je borgt de opgedane kennis en ervaring binnen de afdeling 
Jouw competenties: 
• Je kunt helder communiceren 
• Je kunt een netwerk opbouwen en relaties onderhouden 
• Je beschikt over verbindend vermogen 
• Je kunt overzicht houden op planning en afspraken 
• Je kunt oplossingsgericht denken en handelen 
• Je hebt een duidelijke visie op de toekomst van GroenLinks Den Bosch 
• Je beschikt over een proactieve, positieve en flexibele instelling 
• Het hebben van eerdere bestuurlijke ervaring is een pré 
• Jouw profiel: 
• Je bent lid van GroenLinks dan wel bereid dit te worden 
• Je woont in de gemeente 's-Hertogenbosch, waaronder de kernen Bokhoven, Dieskant, Empel, Engelen, 

Gewande, Hintham, Kruisstraat, Maliskamp, Nuland, Oud-Empel, Rosmalen en Vinkel 
• Je bent enthousiast en gemotiveerd, hebt hart voor onze zaak en idealen en je hebt kennis van de lokale 

politiek 
• Je bent betrouwbaar en integer en je neemt verantwoordelijkheid 
• Je bent gericht op samenwerking binnen de afdeling en je bent proactief 
• Je bent bereid om je minimaal één periode (2 jaar) voor het bestuur van GroenLinks Den Bosch in te 

zetten 
• Je hebt tijd en energie voor het versterken en verbreden van de afdeling 



  

Heb je interesse? 
Je kunt tot en met 2 oktober 2022 reageren door een motivatiebrief met CV te sturen naar het 
afdelingsbestuur (bestuur@groenlinksdenbosch.nl). Sollicitatiegesprekken met het bestuur vinden plaats in 
de week van 10 tot 14 oktober. Uiterlijk 17 oktober 2022 krijg je te horen of je wordt voorgedragen aan de 
leden. Mogelijk zijn er meerdere kandidaten. De leden van GroenLinks Den Bosch hebben hierover het laatste 
woord. Tijdens de ALV op 10 november 2022 wordt met een schriftelijke stemming de nieuwe voorzitter 
gekozen. 
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