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Het bestuurslid Politiek is hoofdverantwoordelijk voor de politieke uitingen van PINK!, voor 
het contact met andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s) en voor initiatieven om punten 
in ons politiek programma te realiseren of maatschappelijk ter discussie te stellen. Wij 
zoeken iemand met inzicht in en enthousiasme voor PINK!, die zich wil inzetten om het 
bereik en de relevantie van onze vereniging verder te doen groeien. 

Als bestuurslid politiek adviseer je het bestuur over politieke onderdelen van activiteiten. 
Denk hierbij aan het schrijven van manifesten en het ondertekenen van door andere PJO’s 
opgestelde manifesten. Ook denk je kritisch mee over het partijprogramma van de PvdD en 
de politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties zoals stakingen/demonstraties. 
Daarnaast werk je nauw samen met de Denktank en ben je het contactpersoon voor deze 

commissie vanuit het landelijk bestuur. 

Je maakt deel uit van het bestuur en pakt waar nodig ook andere taken op, je bent betrokken 
en aanwezig bij de vergaderingen en andere bestuursactiviteiten. 

PINK! is onderdeel van een groeiende beweging, waarbij het tijd is om stappen te zetten in 
professionalisering. Als onderdeel van het landelijk bestuur draag je hier mede de 
verantwoordelijkheid voor. Door proactief mee te denken over onze politieke standpunten en 
uitingen help jij PINK! fors verder te groeien. 

Wie zoeken we 
Enthousiasme en interesse om te groeien in de functie en meer kennis op te doen is het 
belangrijkste. We zijn een jongerenorganisatie, dus we verwachten geen waslijst aan 
ervaring en dossierkennis.  

Je kunt/hebt/bent; 

• Communiceren en werken in teamverband; 
• Mogelijkheid om verantwoordelijkheid te dragen voor de politieke uitingen van PINK!; 
• Proactief in het benaderen van andere PJO’s en organisaties; 
• Interesse in het organiseren van protestacties en andere politiek inhoudelijk acties, in 

samenwerking met commissies of politiek thematische werkgroepen; 
• Vermogen om effectief te werken, zowel zelfstandig als in teamverband; 
• Enthousiasme om meer te leren over onze speerpunten en hoe deze te 

verwezenlijken; 

• Lidmaatschap van PINK! en 18 jaar of ouder. 

Taken 

• Aanwezigheid bij wekelijkse bestuursvergaderingen in Amersfoort of via Zoom op 
dinsdagavonden; 

• Verantwoordelijkheid voor deelname van leden aan debatten en het 
vertegenwoordigen van PINK! bij de organisatie van debatten met andere PJO’s; 

• (Leden, afdelingen of commissies helpen met het) organiseren van stakingen, 
demonstraties en andere politieke activiteiten; 

• Beschikbaar zijn als eerste contactpersoon voor andere PJO’s en tweede 
contactpersoon voor de Partij voor de Dieren; 



 

 

• Begeleiden van de Denktank in onder andere het schrijven van politiek inhoudelijke 
content en het updaten van het politiek programma na congressen; 

• Schrijven en faciliteren van leden bij het opstellen bij manifesten; 
• Afwegen van inhoud, vorm en politieke gevolgen van (deelname aan) politieke acties 

en zowel het landelijk bestuur als afdelingsbesturen hierover adviseren; 
• Betrokkenheid bij algemene bestuurszaken en het oppakken van projecten die niet 

per se aansluiten bij een specifieke functie. 

Tijdsbesteding 
Ongeveer 10 uur per week, exclusief vergaderingen. 

Wat bieden we/krijg je ervoor terug 

• Reiskostenvergoeding; 
• Ruimte voor initiatief; 
• Professionele en persoonlijke ontwikkeling; 
• Samenwerken met een gezellig maar ook professioneel bestuur; 
• De kans om concreet bij te dragen aan een beweging die strijdt voor een betere 

toekomst; 
• Onderdeel zijn van een groeiende beweging en vereniging en meepraten over de 

koers en toekomst van deze beweging en vereniging. 

 


