
Vacature Fractiemedewerker Statenfractie D66 Drenthe  

Fractiemedewerker 

Ben jij op zoek naar een dynamische en inspirerende (leer-)werkomgeving en ben je 

geboeid door de politiek? Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

Drenthe en je begeven in het centrum van de provinciale politiek? Dan zijn wij op 

zoek naar jou! 

De Statenfractie van D66 Drenthe zoekt een fractiemedewerker voor ongeveer 10 

uur per week, in overleg flexibel in te vullen.  

Het werk is afwisselend; variërend van politiek inhoudelijke tot organisatorische en 

communicatieve taken. Dit vraagt wel flexibiliteit van jou. Fractievergaderingen of 

politieke bijeenkomsten zijn vaak in de avonduren, commissievergaderingen en extra 

werk voorafgaand aan de Statenvergaderingen maken een flexibele beschikbaarheid 

een must.   

Een vast moment in de week is de woensdag; de vaste vergaderdag van de 

Provinciale Staten. De andere dagen/ momenten waarop u werkt, worden in 

onderling overleg vastgesteld. 

Wij zoeken een allrounder, iemand die anderen graag ondersteunt en het liefst 

beschikt over enige politiek-bestuurlijke ervaring of dat ontzettend interessant vindt.  

Taken 

Politieke ondersteuning van de Statenfractie: 

• inhoudelijke voorbereiding, onderzoek ter voorbereiding van Commissie- en 

Provinciale Statenvergaderingen 

• dossiervorming 

• onderzoek 

• schrijven van moties en amendementen. 

Communicatie: 

• verwerken van post en mail 

• contact onderhouden met de pers, persberichten schrijven 

• bijhouden website, social-media en nieuwsbrief. 

Netwerken/ kennis delen: 

• contact onderhouden met andere D66-fracties, op gemeentelijk, provinciaal en 

landelijk niveau 

• contact onderhouden met andere fracties; ogen en oren op het Provinciehuis. 

Organisatorisch: 

• organiseren werkbezoeken en kennisdelingsbijeenkomsten. 

Secretarieel: 

• agendabeheer Statenleden 



• voorbereiding en verslaglegging fractievergaderingen. 

Functie-eisen 

• een goed ontwikkeld analytisch vermogen 

• goede communicatieve en organisatorische vaardigheden 

• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• flexibel inzetbaar 

• lidmaatschap D66, of jonge democraten, of bereid om lid te worden 

• affiniteit met de provinciale politiek 

• bij voorkeur wonend in Drenthe. 

Persoonlijke kenmerken  

• positieve, professionele en representatieve opstelling 

• ondersteunende opstelling 

• leergierig 

• proactief 

• accuraat 

• resultaatgericht 

• stressbestendig; kan prioriteiten stellen 

• integer. 

Aanstelling en Arbeidsvoorwaarden 

De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband van ongeveer 10 uur per week (op 

jaarbasis) met uitzicht op verlenging. Salaris is conform hetgeen gebruikelijk is 

binnen D66 en afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau. Naast salaris 

ontvangt de fractiemedewerker een vergoeding voor gemaakte kosten op 

declaratiebasis.  

De formele werkgever is Stichting Fractiewerk D66, een landelijke facilitaire 

organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van de diverse vertegenwoordigende 

fracties van D66. Leidinggevende is de Statenfractie. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Pragt, Statenlid 

(06.28463400) 

Sollicitaties voor 15 mei .a.s. mailen naar: h.pragt@drentsparlement.nl. 


