De CDA Tweede Kamerfractie is op zoek naar:
Vrijwillige rondleiders
voor het ontvangen en rondleiden van de bezoekers die in groepsverband bij de Tweede
Kamerfractie op bezoek komen.

De organisatie
De CDA Tweede Kamerfractie bestaat uit 19 Kamerleden, die in hun werk als volksvertegenwoordiger
worden ondersteund door de circa 45 medewerkers van het CDA Fractiebureau. Naast het stemmen
over moties, het indienen van wetsvoorstellen en het voeren van debatten, ontvangen de
Kamerleden van het CDA ook regelmatig groepen bezoekers uit het hele land om met hen in gesprek
te gaan over hun vragen en zorgen. Deze groepen zijn van allerlei aard: van middelbare scholieren tot
senioren, van agrariërs tot managers in het bedrijfsleven. Het CDA hecht bijzonder veel waarde aan
al deze bezoeken, omdat zij op deze manier zo goed mogelijk op de hoogte blijft van wat er speelt in
de samenleving en in bepaalde beroepssectoren.
Om de bezoekers een onvergetelijke CDA-ervaring te bezorgen, biedt de fractie hen naast het
gesprek ook een bezoek aan de plenaire zaal en een rondleiding achter de schermen van het Tweede
Kamergebouw aan. Een poule van vrijwilligers zorgt voor de ontvangst van de groepen en verzorgt de
rondleidingen. Voor deze poule zijn plaatsen beschikbaar.
Wie ben jij?
Als vrijwilliger ben jij het gezicht en het aanspreekpunt van de fractie tijdens de groepsbezoeken. Je
biedt ondersteuning aan Kamerleden in de dynamische omgeving van de Haagse politiek door de
uitvoering van een groepsbezoek op je te nemen. Daarvoor zijn enkele zaken belangrijk:
- Je hebt een duidelijke band met het CDA en bent bij voorkeur lid bent van de partij.
- Je hebt goede sprekersvaardigheden en schrikt er niet voor terug om grote groepen toe te
spreken.
- Je bent een sociale kameleon; je weet je in te leven en aan te passen aan het niveau, de
interesses en de behoeftes van de bezoekers.
- Je bent stressbestendig en kunt improviseren; je volgt primair het programma van de
rondleiding en komt afspraken na, maar je kunt ook goed inspelen op onverwachtse
wijzigingen in het programma als gevolg van de soms hectische realiteit van de Tweede
Kamer.
- Je bent regelmatig beschikbaar op één of meer van vaste Kamerdagen, te weten dinsdag,
woensdag en donderdag.
Wat bieden wij?
- Unieke toegang tot de afgeschermde gedeeltes van de Kamer, waar je voor iedere dag dat je
een groep rondleidt een exclusieve toegangspas zult krijgen.
- De mogelijkheid om de bezoekers te enthousiasmeren voor de politiek en met name het
CDA-gedachtegoed.
- De nodige kennis en achtergrondinformatie die je kunt gebruiken voor de rondleiding,
inclusief de mogelijkheid om mee te lopen met ervaren rondleiders.
- Een vergoeding conform de belastingvrije vrijwilligersregeling.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd om je in te zetten voor de afdeling Groepsbezoeken? Neem
dan contact op of stuur z.s.m. je cv met motivatie naar Feliz Garcia via f.garcia@tweedekamer.nl

