
 

 

 
Fractie D66 Noord-Brabant zoekt een persvoorlichter/communicatieadviseur: 
 
 
De Statenfractie 
De D66-fractie Noord-Brabant telt in deze bestuursperiode (2019-2023) vijf Statenleden. Met hulp 
van fractieondersteuners is D66 een actieve en ambitieuze fractie. 
 
persvoorlichter/communicatieadviseur 
Wij willen als fractie een gezonde profilering bewaken. Met goede initiatieven vanuit de provinciale 
Statenfractie, die vervolgens uiteraard ook voor het voetlicht moeten worden gebracht bij pers en 
achterban.   
 
Daarom zoekt de fractie een persvoorlichter/communicatieadviseur. Je bent als persvoorlichter 
verantwoordelijk voor de persvoorlichting, o.a. via de website en de sociale media. Je onderhoudt 
daarvoor een relevant netwerk met journalisten en bent het eerste aanspreekpunt voor de pers. 
Ook vervul je een brugfunctie tussen de fractie en de lokale/regionale media. 
 
Daarnaast bepaal je samen met de fractie de mediastrategie. Je bent nauw betrokken bij het 
handelen van de fractieleden en weet daarom wat er leeft binnen de fractie. Daarnaast heb je een 
goed gevoel voor onderwerpen met nieuwswaarde en adviseer je de fractieleden over 
profileringskansen in de media. Op die manier bouw je samen aan het profiel van de fractie.  
 
Wat zoeken wij? 
Wij zoeken een doener die in staat is om de veelheid aan dossiers, overleggen en toezeggingen te 
slim te vertalen naar een consistente, duidelijke, herkenbare D66-boodschap. Daarbij adviseer je 
hoe de fractie het eigen profiel bewaakt, met respect voor de coalitiepartners.   
 
Hoeveel tijd kost het?  
Uiteraard ben je aanwezig bij de fractievergaderingen die iedere maandag van 19.30u tot 22u 
plaatsvinden.  
Buiten de vergaderingen om denk je mee over dossiers en help je de fractieleden om 
mediagevoelige onderwerpen voor te bereiden. Op vrijdagen woon je regelmatig de vergaderingen 
van provinciale staten bij; of ga je – wanneer er publiciteit mee gemoeid is – mee met 
werkbezoeken en ben je aanwezig bij themabijeenkomsten of symposia.  
Voor de functie betreft 8 tot 10 uur per week. 
 
Word je betaald? 
De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband voor 8 tot 10 uur per week (op jaarbasis) voor de 
duur van een jaar. Na dit jaar evalueert de fractie de wijze waarop zij georganiseerd is. De functie 
van persvoorlichter/communicatieadviseur is volop in ontwikkeling. Onderdeel van de evaluatie is 
ook de vraag of de functie van persvoorlichter/communicatieadviseur blijft bestaan.   
  
Competenties 
Politieke sensitiviteit proactief adviserend, communicatief vaardig, netwerken, stressbestendig en 
flexibel inzetbaar, in staat om te gaan met de verschillende Statenleden, hun achtergrond en hun 
portefeuille. Uiteraard heb je affiniteit met D66 en begrijp je voldoende van de provinciale politiek 
en de huidige samenstelling van de Staten om de fractie direct te adviseren en te ondersteunen. 
 
Bij wie aanmelden? 
Aanmelden kan voor 17 mei bij Femke Dingemans (Penningmeester D66) via e-mail 
FDingemans@psbrabant.nl 
Femke Dingemans zal de gesprekken met de kandidaten samen met een ander fractielid voeren. 
  
  


