
De Fietsersbond in Amsterdam behartigt de belangen van fietsers in Amsterdam en omgeving . 
Dat doen we door middel van advies op plannen van de gemeente, lobby over verkeerszaken, goede 
fiets ideeën op de agenda zetten,  informatie over fietsen en fietsbeleid aan onze achterban en aan 
anderen in Amsterdam en waar nodig door actie. 
In Amsterdam zijn zo’n 15 actieve leden (vrijwilligers) nauw betrokken bij het werk van de 
Fietsersbond. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 leden die zich af en toe inzetten. 
Met ingang van 2016 zijn er geen betaalde beleidsmedewerkers meer bij de Fietsersbond in 
Amsterdam. 
Voor het organiseren en uitvoeren van acties zijn we op zoek naar een: 
 
 

Medewerker campagnes of acties 

Deze bedenkt en organiseert acties van de Fietsersbond in Amsterdam, in overleg en samenwerking 
met andere actieve leden van de afdeling en - zo mogelijk - in samenwerking met andere 
organisaties. 
Dit kunnen zowel fysieke acties op straat zijn (flyers uitdelen, demonstratie, ludieke actie) als acties 
via de media en/of de sociale media.  
Om een zo groot mogelijk effect van acties te behalen is er altijd overleg met anderen over wat voor 
actie en op welk moment. 
 

Functieomschrijving 
- Je bedenkt en organiseert acties die aansluiten bij actuele onderwerpen waar de 

Amsterdamse Fietsersbond zich hard voor maakt 
- Je regelt de praktische kant van acties: planning, afstemming met anderen, publiciteit, 

inschakelen achterban, (globale) begroting en afrekening, eventueel ledenwerving  
- Dit in samenwerking en overleg met andere actieve leden van de Fietsersbond 

 
Wat vragen we van jou? 

- Je hebt ideeën en bent creatief 
- Je kent mogelijkheden op het gebied van campagnes en acties, of je wilt je daarin verdiepen. 
- Je weet wat er praktisch nodig en mogelijk is voor een campagne of actie 
- Je hebt (enig) inzicht in, en gevoel voor de impact van een mogelijke campagne/actie (pers, 

publieke opinie, gemeente, achterban) 
- Je overlegt met anderen binnen de Fietsersbond Amsterdam en daarbuiten op een duidelijke 

manier en in voldoende mate 
- Je vindt het leuk om anderen (vooral andere vrijwilligers)  enthousiast te maken 
- Je kunt leiding kunnen geven, in samenwerking met de vrijwilligerscoördinator 
- Je bent niet bang voor enige formaliteiten, zoals het aanvragen van een vergunning, overzien 

en afhandelen van de financiële kant van de actie, achteraf de campagne evalueren  
- Je vindt het leuk samen te werken met andere betrokkenen bij een campagne of actie (o.a. 

bestuur FB Amsterdam, beleidsmedewerker landelijke Fietsersbond, vrijwilligerscoördinator, 
kantoormedewerkers en met organisaties buiten de Fietsersbond) 

- Je bent lid van de Fietsersbond of bereid dat te worden 
 

Waar en op welke tijden? 
- Als er een goede aanleiding is voor een actie, soms zijn dat er veel soms weinig 
- Zowel op het kantoor van de Fietsersbond in Amsterdam (WG-plein 84) voor overleg en 

voorbereiding  als op andere plekken, afhankelijk van de aard van de actie 
- Je kunt planmatig te werk gaan 

 



Hoeveel tijd neemt het bedenken en organiseren van een campagne in beslag? 
- Afhankelijk van de specifieke actie of campagne. Globaal voor het plannen en voorbereiden 2 

dagdelen, voor het uitvoeren afhankelijk van het type actie. Er is hulp van 
kantoormedewerkers en andere actieve leden. 

- Voor het afronden en evalueren van een actie of campagne: 2 dagdelen. 
 

Wat biedt deze functie jou? 
- De mogelijkheid om met veel enthousiasme je te ontwikkelen tot een ervaren 'campaigner'.  
- Steun en begeleiding bij alle werkzaamheden 
- Ervaring opdoen met het samenwerken met andere actieve leden 
- Strategisch inzicht verwerven in de effectiviteit bij het uitvoeren van acties en campagnes 
- (Verder) ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden  
- Samenwerkingsvaardigheden (verder) ontwikkelen 
- Een leuk team van betrokken fietsers 

 

Interesse? 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem contact op met  
Teeja Arissen (coördinatie vrijwilligers Fietsersbond afdeling Amsterdam) 
teeja.arissen@fietsersbondamsterdam.nl 
06 34 93 86 41 
 

 


