
VACATURE:  

BESTUURSLID NIDA/ Regiovertegenwoordiger Den Haag 

 

Jawel! Dit is jouw kans!  

Over NIDA 

NIDA is een jonge (est. 2013), unieke, inspirerende en groeiende partij met ambities. NIDA werkt 

bottom-up, op eigen kracht. NIDA heeft meer dan 20 volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad, 

gebiedscommissies en wijkraden van Rotterdam en Den Haag. NIDA heeft honderden leden en nog 

veel meer sympathisanten verspreid over het hele land.  

Over het partijbestuur 

De volksvertegenwoordigers richten zich primair op de politiek en het partijbestuur richt zich primair 

op de partijorganisatie (partijbijeenkomsten, ledenvergadering, ledenadministratie, partijfinanciën, 

training, uitbreiding, vrijwilligers, etc.). Het partijbestuur heeft de dagelijkse leiding over de partij en 

ontwikkelt beleid en strategie en voert besluiten uit van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV). 

Doorgaans vinden de bestuursvergaderingen eens in de twee weken plaats. De benoeming voor het 

bestuur is voor een periode van een jaar met een eventuele voortzetting als bestuurder/ voorzitter in 

het afdelingsbestuur van NIDA Den Haag. De bestuursleden worden tijdens de ALV formeel benoemd 

door de leden, na voordracht van een door het bestuur ingestelde sollicitatiecommissie. Het 

lidmaatschap van het partijbestuur is onbezoldigd. Wel is er in overleg een mogelijkheid tot 

onkostenvergoeding.  

Inclusief  
NIDA hecht grote waarde aan een divers samengesteld bestuur en streeft naar een evenwichtige en 



inclusieve vertegenwoordiging op het terrein van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, 

deskundigheid en ervaring.  

Profiel bestuurslid/ regiovertegenwoordiger 
Het bestuurslid dat wij zoeken: 

 ademt de missie en visie van NIDA en draagt dit zowel privé als in het openbaar uit; 

 is representatief voor de achterban van NIDA Den Haag; 

 is betrokken bij NIDA (Den Haag) en is bereid en in staat bij te dragen aan een eigentijds, 

herkenbaar en professioneel bestuur van de partij; 

 beheerst de Nederlandse taal goed (mondeling en schriftelijk); 

 heeft aantoonbaar goede bestuurlijke vaardigheden en is een ervaren bestuurder en/of 

toezichthouder; 

 is goed ingevoerd in de huidige maatschappelijke en (lokale) politieke ontwikkelingen; 

 is aantoonbaar dienstbaar aan de partij; 

 kan onafhankelijk optreden binnen het bestuur; 

 is in staat om als teamspeler in het partijbestuur te functioneren; 

 is een netwerker en investeert in zijn/haar netwerken binnen en buiten de partij en 

achterban; 

 is in staat om mensen te inspireren en te motiveren en het opbouwen van de nieuwe 

afdeling NIDA Den Haag; 

 heeft leiderschapskwaliteiten en sterk ontwikkelde sociale vaardigheden;   

 is iemand van onbesproken gedrag; 

 beschikt over voldoende tijd (tijdsbeslag circa 15-20 uur per maand). 

Bovendien is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je al lid bent van NIDA of zo snel mogelijk lid zult 

worden van NIDA! 

Opdracht van de regiovertegenwoordiger NIDA Den Haag: 

 De regiovertegenwoordiger is als het ware de voorzitter van een ‘afdeling in oprichting’ en 

neemt tijdelijk (tot de afdeling is opgericht) zitting in het hoofdbestuur van NIDA; 

 Binnen 1 jaar de afdeling NIDA Den Haag verzelfstandigen na het opbouwen van een 

gedegen en functionerende structuur en organisatie;  

 Een team samenstellen waarmee hij/zij invulling geeft aan de partijorganisatie van NIDA Den 

Haag; 

 Een strategisch plan maken voor de komende vier jaar en de korte termijn plannen samen 

uitvoeren.  

Wat heeft NIDA jou te bieden?  

 toegang tot een breed politiek en maatschappelijk netwerk; 

 een boeiende leeromgeving; 

 veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën; 

 onderdeel worden van de ‘NIDA-familie’; 

 een kans om ervaring op te doen op hoog niveau binnen een dynamische beweging. 

Solliciteren? 

Heb je interesse? Stuur dan jouw CV en motivatie vóór uiterlijk 10 september 2018 naar 

bestuur@nidarotterdam.nl. 



Vragen? 

Voor nadere informatie of vragen over deze vacature kun je contact opnemen met het bestuur door 

een e-mail te sturen naar bestuur@nidarotterdam.nl. Je kunt met vragen ook terecht bij Nurullah 

Gerdan: 06-21707612 of Ramazan Aydogan: 06-85435747 

De gesprekken zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum. Nadat de gesprekken hebben 

plaatsgevonden, zal het partijbestuur één van de sollicitanten voordragen aan de leden op de ALV, 

waarna de benoeming van de kandidaat op de ALV zal plaatsvinden. 

 


