
Doel van de functie 

De medewerker staat in voor de inhoudelijke ondersteuning van de raadsleden (gemeenteraadsleden, 

OCMW-raadsleden, politieraadsleden, mensen met een mandaat vanuit Groen in een organisatie, 

provincieraadsleden). 

De ondersteuning is gericht op het specifieke werk in de raad en is complementair aan het werk van de 

politieke opbouwwerkers (ondersteuning bredere lokale politieke werking). 

 

Tijdelijke vervanging 

 In de periode waarin je Evelyn vervangt staan, zijn er al een paar concrete projecten op til. Je zal daarin 

ingeschakeld worden. Het gaat concreet over:  
 De inhoudelijke ondersteuning van mandatarissen (dossiertjes voorbereiden of reactief antwoorden op 

vragen), afhankelijk van de eigen expertise, kan binnen het team gezocht worden naar een goede 

themaverdeling.  
 De organisatie van een aantal vormingsdagen voor mandatarissen in het najaar. 
 Het optimaliseren en verder ontsluiten van informatie via Wiki (oa via de themaspaces, blogjes op Wiki) 
 De opstart van een bevraging voor mandatarissen, om beter zicht te krijgen op expertise / kennis en 

interesse binnen het Groen netwerk 
 Hieronder vind je het globale profiel of kader waarbinnen dat gebeurt.  

 

 

Opdrachten 

Inhoudelijke ondersteuning van de raadsleden 

 Inhoudelijke ondersteuning op maat van de raadsleden 

 Informatie bundelen en pro-actief aan de Groene raadsleden bezorgen op een toegankelijke manier 

 Opvolgen van actuele ontwikkelingen inzake lokaal beleid 

 Vervullen van studiewerk/opzoekwerk in functie van de inhoudelijke ondersteuning 

 Verkennen van nieuwe ideeën via het bijwonen van studiedagen, prospectie op het terrein 

 Uitbouwen en onderhouden van netwerken van deskundigen inzake lokaal beleid 

 Ontwikkelen en beheren van documentatie en databanken met betrekking tot lokaal beleid 

Kennis van de lokale raadsleden 

 Je hebt aandacht voor eventueel nieuw startende raadsleden 

 Je zorgt voor een vlotte uitwisseling van contactgegevens.  

 Je brengt de juiste raadsleden met elkaar in contact, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen.  

 

 

Informatieverspreiding 

 Je zorgt voor informatiedoorstroming op maat van de lokale raadsleden (nieuwsbrief, intranet, …) 

 Je zorgt mee voor voldoende informatiedoorstroming naar de politiek opbouwwerkers zodat ze er mee voor 

kunnen zorgen dat het werk in de raad weerklank krijgt op straat en omgekeerd. 



 Je signaleert relevante dossiers aan de studiedienst of parlementsleden van de verschillende fracties. 

 

 

Vormingsaanbod raadsleden  

 Je staat in voor het vormingsaanbod voor raadsleden (met ondersteuning van de medewerker vorming & 

partij-uitbouw) 

 Je leidt raadsleden ook toe naar vorming van VVSG, … 

 

Partij-uitbouw 

 Je hebt speciaal oog de relaties tussen de raadsleden, hun groep en de partij. Je houdt de politiek 

opbouwwerker op de hoogte van de ondersteuning die individuele raadsleden vragen/krijgen. 

 Je zorgt voor een goede informatie-overdracht 

 Je beperkt je tot het ondersteunen van de raadsleden, je bent niet hun persoonlijke medewerker. 

 Je waakt over de correcte verwachtingen van de raadsleden inzake de ondersteuning door jou en de partij 

 Je neemt actief deel aan het regelmatig overleg met je collega’s binnen de cel lokaal beleid, en ook 

regelmatig met de studiedienst en de cel partij-uitbouw. 

 

Nationaal werk 

 Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij  mee aan de concrete ondersteuning van en 

mobilisering voor grotere campagnemomenten en partijactiviteiten (vormingsdagen, raadsledendag, 

ledendag, huis-aan-huisblad, nieuwjaarsreceptie, congres, …)  en brengt de projecten van de partij samen 

met collega's en vrijwilligers tot een goed einde. 

 Je vangt problemen bij collega's mee op. 

 

Competenties 
 Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed 
 Je kent de visie Groen 
 Je kent de organisatie van de partij 
 Je kent de werking van de lokale politiek 
 Je hebt ervaring met het werk van de raadsleden (rechtstreeks of onrechtstreeks) 
 Je werkt mobiliserend en proactief 
 Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen, grenzen trekken) 
 Je kan in team werken 
 Je kan mensen motiveren 
 Je kan vorming geven 
 Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 
 Je bent flexibel 
 Je kan vlot informatie verwerken 
 Je kan overweg met informatica (outlook, internet, office) 
 Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren 
 Je hebt een professionele houding 
 Je bent loyaal ten aanzien van de partij 



 

Functievereisten 

Ervaring in het werken met raadsleden is een pluspunt 

Kennis van de interne werking van de partij is een pluspunt 

Bereid tot avond- en weekendwerk 

 


