
Groen zoekt een politiek opbouwwerker regio Leuven & NO-rand Vlaams-Brabant (Vervangingscontract 
11/6/2018-31/10/2018)-70% 
 
Groen is op zoek naar een politiek opbouwwerker voor de ondersteuning van plaatselijke groepen in Leuven en 

Vlaams-Brabant.. Ben jij geboeid door politiek? Ben je een dynamische ploegspeler die houdt van wat uitdaging 

en vooral afwisseling? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Surf vandaag nog naar www.groen.be en ontdek 

de vele domeinen waarop we actief zijn en waarin jij misschien, samen met ons, een belangrijke rol wil spelen. 

 
Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail:  
 
201802 –Politiek opbouwwerker Leuven-VB Naam Voornaam 
 
Indien je voor meerdere functies kandidaat bent, gelieve per vacature een aparte mail te sturen. 
Gelieve te solliciteren volgens de gevraagde procedure om in aanmerking te komen. 
Graag CV en motivatiebrief insturen vóór 5/3/2018 om 12 u via personeelsdienst@groen.be 
 
Online proeven worden gepland week van 12/3 
Sollicitatiegesprekken worden gepland week van 19/3 
Indiensttreding 11/6/2018 
 
Voor meer informatie over verloning en inhoud kan u contact opnemen met Miranda Vankerk, Partijsecretaris, 
Miranda.Vankerk@groen.be 
 
 
 
1. Doel van de functie 
 
De politiek opbouwwerker geeft de partijopbouw en–uitbouw mee vorm vanuit de ondersteuning van lokale 
groepen. Hij/zij investeert in het (opnieuw) groeien naar een zelfstandig functioneren van lokale groepen. Hij/zij 
investeert ook in het ontwikkelen van sterke politieke regio’s. 
 
 
2. Opdrachten 
 
2.1. Ondersteuning van lokale groepen  
 
Samen met de regioparlementair (of gedeputeerde/provincieraadslid) 

 begeleid je de groepen tot een goede analyse van de lokale situatie 

 begeleid je de groepen tot een accurate planning van politieke actie (begeleiding bij de keuze van 
politieke objectieven en de bepaling van een strategie) 

 ga je op zoek naar trekkersfiguren indien die ontbreken 

 neem je een intensievere ondersteuning van de groep op waar nodig, steeds in samenspraak met de 
lokale vrijwilligers 

 zorg je voor politiek-inhoudelijke ondersteuning  

 ondersteun je de groep bij de voorbereiding van de (lokale) verkiezingen  

 probeer je de vragen van de groepen zoveel mogelijk onmiddellijk te beantwoorden 

 verken je in samenspraak met de vrijwilligers experimenten inzake vernieuwende lokale politieke actie  
 

 
Als politiek opbouwwerker, heb je ook volgende specifieke opdrachten: 
 

 Je kent de groepen, zorgt dat zij jou kennen en dat ze je durven aanspreken met hun vragen. 

 Je bewaart het overzicht over de lokale groepen  

 Je hebt aandacht voor eventueel nieuw opstartende groepen 

 Je volgt ondersteuningsvragen van de lokale groepen op en koppelt terug waar het nodig 
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 Je hebt speciaal oog voor leden werven en leden sterker maken 

 Je hebt speciaal oog voor de ondersteuning van trekkersfiguren 

 Je hebt aandacht voor ledenzorg 

 Je zorgt voor een goede informatieoverdracht 

 Je ondersteunt de lokale groepen bij het goed beheer van hun financiën  

 Je helpt banden smeden tussen lokale groepen en streekwerkingen, provinciale partijbesturen, 
nationale structuren, Jong Groen, Groen Plus  

 Je helpt banden smeden tussen lokale groepen en partnerorganisaties (milieubeweging, noord-zuid-
beweging, zelforganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen, lokale actiegroepen, …) 

 Je ondersteunt groepen inzake vorming (toe leiden naar vormingsinitiatieven van Groen of derden, 
vormingsnoden terugkoppelen naar de partij) 

 Je leidt groepen toe naar bestaand ondersteunend materiaal (het groene boekje, KAN-design, 
GroenWeb, brochures, …) 

 Je beperkt je tot het ondersteunen van vrijwilligers in het uitbouwen van een lokale groep (je bouwt zelf 
geen lokale groep) 

 Je waakt over de correcte verwachtingen van de vrijwilligers inzake de ondersteuning door jou en het 
trio 

 Je ondersteunt lokale groepen die het nodig hebben bij de lokale pollactiviteiten en de 
verkiezingscampagnes tijdens de verkiezingsperiode:   

o ondersteunen bij de noodzakelijke kiesformaliteiten (o.m. correct samenstellen en indienen 
van kandidatenlijsten; de getuigen); 

o ondersteuning bij de praktische werkzaamheden, in een brugfunctie tussen het nationale, 
regionale en lokale niveau.  

 Tijdsinvestering (ong. 60 %). 
 
2.2 Ondersteunen en uitbouwen van politieke regio’s 
 
Samen met de regiovoorzitter-& secretaris alsook de regioparlementair zorg je mee voor de opbouw, uitbouw 
en praktische organisatie van de politieke regio’s. 
 
De politieke regio is het bovenlokaal politiek niveau binnen de partij waar het sterkst wordt ingezet op lokale 
politisering, het niveau waar bovenlokale politieke thema’s aan bod komen, waar provincieraadsleden actief zijn 
rond bovenlokale dossiers, waar parlementsleden contact houden met de basis van de partij, waar uitwisseling 
tussen raadsleden, schepenen, voorzitters, … wordt georganiseerd, waar vorming op maat wordt aangeboden, 
waar congressen worden voorbereid, waar ook de PORA kan worden voorbereid en opgevolgd. 
Tijdsinvestering (ong. 10%) 
 
 
2.3. Cel partijuitbouw 

 Je neemt actief deel aan het wekelijks overleg van de cel partijuitbouw 

 Je brengt je eigen werkervaring in en luistert actief naar de ervaringen van je collega’s 

 Je zoekt creatief mee naar manieren om de ondersteuning van groepen te verbeteren: vorming, 
ondersteuningsvormen, communicatie, …  

 Tijdsinvestering (ong. 10 %: wekelijks overleg) 
 
 
2.4. 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,  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. 

 Tijdsinvestering (ong. 20 %: wisselend). 
 
 



3. 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 werkt mobiliserend en proactief 

 Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen, grenzen trekken) 

 Je kan in team werken 

 Je kan mensen en groepen motiveren 

 Je kan groepsprocessen doorzien 

 Je kan vorming geven 

 Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 

 Je bent flexibel 

 Je kan conflicten oplossen 
 

 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 
 
5. Functievereisten 
 
Diploma Hoger onderwijs of gelijkgestelde ervaring 
Ervaring in het werken met en/of begeleiden van groepen 
Bereid tot avond- en weekendwerk 

 
6. Praktische informatie 
 
Vervangingscontract 70% 
Standplaats: Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht 
Verloning: Universitair verloning, hospitalisatieverzekering 
 
 
Groen streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. 
 


