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Profiel D66 Amersfoort kandidaten raadslid 
 

ü Raadsleden van D66 zijn aantoonbaar maatschappelijk betrokken, ijzersterk 
op de inhoud en hebben het sociaal liberale gedachtegoed ‘in hun DNA’.  
 

ü Als D66-raadslid ben je in staat de visie te vertalen in concrete politieke 
standpunten en acties en heb je strategisch inzicht in de haalbaarheid van 
voorstellen in het politieke krachtenveld.  
 

ü Je draagt bij aan het opbouwen van de politieke agenda van de fractie, laat 
je continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn 
op het (partij)beleid en standpuntbepaling.  
 

ü Je kijkt over de grenzen heen van het hier en nu als het gaat om de toekomst 
van D66 en de samenleving in de gemeente Amersfoort. 
 

ü D66-raadsleden streven naar een hecht team, dat loyaal is aan de partij, haar 
politieke programma en bijbehorende werkzaamheden. Raadsleden werken 
zorgvuldig, kennen hun dossiers, zoeken actief contact met betrokkenen en 
zorgen steeds voor goede afstemming met alle relevante partijgeledingen.  
 

ü Raadsleden zijn in staat individueel resultaten te boeken maar zijn ook bereid 
elkaar te ondersteunen en zich daarvoor op de achtergrond in te zetten. Het 
gezamenlijke resultaat telt voor hen meer dan individuele profilering. 

 
ü D66-raadsleden zijn gepassioneerde volksvertegenwoordigers, kritisch en 

volhardend. D66-standpunten weten zij voor het voetlicht te brengen op een 
wijze die inhoudelijke nuances combineert met lef, duidelijkheid en in breder 
verband denken en handelen. 

 
ü Als D66raadslid debatteer je sterk op inhoudelijk en procesniveau en maak je 

effectief strategisch gebruik van de media. Van het raadslid wordt verwacht 
dat het een actieve en betrokken relatie onderhoudt met de bewoners en 
maatschappelijke organisaties in zijn gemeente. Je bent toegankelijk en 
benaderbaar voor leden, betrokkenen en andere stakeholders. Je gaat voor 
resultaat. 
 

ü Een D66-raadslid onderschrijft het D66-verkiezingsprogramma voor 
Amersfoort en is in staat dit overtuigend over het voetlicht te brengen. 
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ü Een D66-raadslid controleert het college. Bij een eventuele deelname van 
D66 aan het college van burgemeester & wethouders wordt aan raadsleden 
ook gevraagd zich te committeren aan het overeengekomen coalitieakkoord 
en dit overtuigend te steunen, te verdedigen en over het voetlicht te brengen. 
 

ü Divers is de fractie als het gaat om leeftijd, sekse, herkomst, achtergrond en 
ervaring van haar leden en hun inhoudelijke kennis.  
 

ü Een D66-raadslid is beschikbaar om het werk als raadslid met volle inzet, 
gedurende de volledige termijn, te kunnen doen en committeert zich aan 
deze verantwoordelijkheid. 
 

ü Het raadslid zet zich permanent in voor campagnes. Dit houdt concreet in dat 
een kandidaat beschikbaar is voor het voeren van de campagne voor GR2018 
en dat deelname wordt verwacht bij een aantal campagneactiviteiten 
gedurende de raadsperiode. 
 

ü Van raadsleden wordt verwacht dat zij de masterclass van D66 Amersfoort 
hebben gevolgd en  testen hebben afgelegd die inzicht geven in drijfveren 
en persoonlijkheid van de kandidaat. Zij hebben bij voorkeur meegelopen 
met een ervaren gemeenteraadslid.  
 

ü Als D66-raadslid ben je een teamspeler die bijdraagt bij aan een goede 
onderlinge samenwerking binnen de fractie ten dienste van de gezamenlijke 
politieke en publicitaire strategie.  

 
ü Je bent collegiaal en flexibel en stelt dienstbaarheid aan fractie en 

partijdoelen boven eigen doelen. Je hebt bovendien zelfinzicht, beschikt over 
het vermogen om jezelf kritisch te beschouwen en laat je op je eigen 
functioneren goed aanspreken. Je voelt je verbonden met de partij en 
investeert ook in verbinding met de partij: leden, afdelingen, bestuurders, 
werkgroepen, et cetera. 
 

ü Bij de samenstelling van het lijstadvies worden individuele persoonlijke 
kwaliteiten, de te verwachten teamsamenstelling en diversiteitsprincipes 
meegewogen. 
 

ü Raadsleden zijn bereid 3% van hun inkomsten uit het werk als raadslid af te 
dragen aan de afdeling D66 Amersfoort. 

 
ü Kandidaatsraadsleden zijn minimaal 6 maanden lid van D66 (op het moment 

van de openstelling van de vacature), bezitten de Nederlandse nationaliteit 
en hebben aan hun contributieverplichting voldaan. 

 


