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Voor
een
ontwikkelaar 
opleidingen



Het Landelijk Bureau van D66 is 
op zoek naar een

Ontwikkelaar opleidingen
(M/V/X)



Wie ben jij?

Enthousiast

Didactisch
Innovatief

Opleidings-
professional

Bedenker en vormgever van 
ontwikkelprogramma’s voor

Samenwerker

Creatief

Analytisch

Zelfstandig

Leergierig

Resultaatgericht

Adviesvaardig



Standaard afdelingsreglement politieke 
partij Democraten 66

Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk 

Bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 11 mei 2020. 

Dit reglement is van kracht voor de afdelingen die geen eigen afdelingsreglement hebben vastgesteld. Dit 

reglement geldt als standaardreglement voor het opstellen van een eigen afdelingsreglement, dan wel 

wijziging van het bestaande afdelingsreglement. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement. 

Waar?

Het in Den Haag gelegen 
partijbureau van D66 is het 

kloppend hart van de vereniging, 
waar met een hecht en dynamisch 

team wordt samengewerkt.

Het bureau is verantwoordelijk 
voor de organisatorische 

ondersteuning van de vereniging, 
de leden en het Landelijk Bestuur. 

Daarnaast is zij de uitvoerende 
kracht van het strategisch plan van 

de vereniging. 



Met wie?
De Ontwikkelaar Opleidingen werkt in het cluster Vereniging & Opleiding, 

de kwaliteitsmotor van de vereniging.
In samenwerking met de regio’s, afdelingen en de Landelijke 

Talentencommissie scout het cluster de politieke en bestuurlijke talenten. 

Ook faciliteert en organiseert zij de verschillende trainings- en 
opleidingsactiviteiten die vanuit de D66 Academie worden aangeboden. 

Je werkt nauw samen met de Adviseur Opleidingen en de Adviseur 
Talentontwikkeling van het cluster Vereniging & Opleiding, het 

ontwikkelteam van de D66 Academie en de bestuursleden Vereniging & 
Opleiding in de regio’s,



•  Ontwerpen van leertrajecten 
voor doelgroepen van de D66 

Academie

•  Ontwikkelen van 
opleidingsmodules- en materialen voor 

de D66 Academie

•  Adviseren over opleidings- en 
ontwikkelvraagstukken binnen de 

Vereniging

•  (mede) Opzetten en begeleiden 
van het D66 Ontwikkelteam

•  Organisatorische taken rondom 
het organiseren van opleidingen

Werkzaamheden



Ervaring

Afgestudeerd aan een HBO lerarenopleiding 
of een vergelijkbare opleiding met 

specialisatie ‘didactiek’ of soortgelijk; Je hebt 
ervaring als ontwikkelaar van praktijkgerichte 

opleidingsprogramma’s, waarbij de nadruk 
ligt op vaardigheden, actieve leervormen en 

een innovatieve opzet.

Je brengt bij voorkeur ook nog mee…?

…recente ervaring als opleider/trainer en 
relevante ervaring binnen de Vereniging, 

Route66 of de JD; Bijvoorbeeld in een rol als 
bestuurslid opleiding/talentontwikkeling.



Arbeidsvoorwaarden
• De standplaats is het 

Landelijk Bureau in Den Haag; 
soms vinden je werkzaamheden 

elders in het land plaats. Af en toe 
ook ‘s avonds en in de weekenden.
 
 • Het betreft een functie voor 

24 tot 32 uur 
(3 tot 4 dagen) per week, vanaf 

maandag 17 augustus van dit jaar 
(of zoveel eerder als mogelijk)

•  Dienstverband 1 jaar

•  Salaris: schaal 10 BBRA 
schaal

 

•  8% vakantietoeslag 

•  8,3% eindejaarsuitkering

•  Reiskostenvergoeding op 
basis van OV

•  Pensioenregeling

•  In goed overleg  ruimte voor 
een (relevante) opleiding in het 
kader van je persoonlijke en/of 

professionele ontwikkeling



Belangstelling?

Solliciteren kan tot en met 1 juli. Een eerste gesprek vindt in de 2e 
week van juli plaats, waarbij je vantevoren twee opdrachten krijgt om 

voor te bereiden.

Solliciteren kan door een motivatiebrief en CV te sturen naar het 
Landelijk Bureau t.a.v. Martijn Bordewijk 

(HR adviseur) via 
vacature@d66.nl.

Voor vragen kan Sabine Andeweg, Manager Vereniging & Opleiding, 
worden benaderd, via 

sabine.andeweg@d66.nl 
of 

06-50604661.

Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) maakt 
onderdeel uit van de procedure.
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