
De persoonlijkheidskenmerken van een ‘ideale’, succesvolle D66’er 
Vastgesteld op de AAV van 25 april 2013 

 
Binnen D66 zijn in 2011 landelijk de persoonlijkheidskenmerken van de ‘ideale’ en 
succesvolle D66 politicus geformuleerd. Deze kenmerken kunnen worden geschaard onder 
zes kern kenmerken, namelijk: 
- Intelligentie;  
- Evenwichtigheid; 
- Het hebben van een open geest; 
- Consciëntieusheid; 
- Extraversie; 
- Initiatief. 
 
Wanneer bovenstaande basiskenmerken worden toegepast op de succesvolle D66’er dan 
kan zijn persoonlijkheid als volgt worden omschreven:  

- Intelligent: hij zal zeker idealistisch zijn, maar is in het denken logisch en analytisch. 

- Emotioneel stabiel: hij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen, reageert niet snel 
defensief of geprikkeld op  

- Open van geest: hij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch 
in het denken. Hij staat open voor zijn omgeving, zowel lokaal als internationaal. Hierbij 
zal hij niet bang zijn nog niet gebaande paden te betreden.  

- Consciëntieus: hij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in 
het denken.  

- Extravert: hij is niet introvert van karakter en het kost hem geen moeite om anderen te 
benaderen. 

- Initiatiefrijk: hij neemt initiatief en toont betrokkenheid bij een groot aantal  
verschillende (maatschappelijke) gebieden.  
 

Een D66’er in een politieke rol onderscheidt zich door zijn toekomstgerichte, onderzoekende 
houding en nieuwsgierige aard, met een grootse maatschappelijke interesse.  
 
Hij heeft een open, transparant, energiek en extravert karakter dat hij laat zien door zijn 
onafhankelijke manier van denken. Hij laat transparantie zien in zijn doen en laten. In zijn 
handelen toont hij openheid van zaken en hij is kritisch op het eigen functioneren en op het 
functioneren van zijn fractiegenoten of medebestuurders. Wanneer zijn functioneren niet 
toereikend is dan neemt hij hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid. 
 
Bij het innemen van standpunten staat de D66’er open voor argumenten van anderen en is 
hij bereid zijn opvattingen te herzien. Hij zal altijd blijven vragen, niets is vanzelfsprekend.  
 
Het overbrengen van de standpunten van D66, zowel in gedrag als in opvatting, is een 
belangrijk aspect van een D66’er in de politiek.  
Hij laat zich leiden door de vijf richtingwijzers die het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 
kenmerken. Echter, niet elke richtingwijzer hoeft even sterk vertegenwoordigd te zijn. Alle 
richtingwijzers dienen in ogenschouw te worden genomen bij het functioneren als 
vertegenwoordiger of bestuurder. Kennis van de verschillende richtingwijzers is dan ook 
vereist.  
 
Dit is een ideaal beeld, een D66’er zal in de praktijk niet aan alle eisen voldoen die hier 
gesteld worden. Er wordt echter wel verwacht dat een D66 politicus streeft naar het zo goed 
mogelijk meenemen  
van deze kenmerken in zijn houding.  
 



  



PROFIEL D66 Kandidaten (lijsttrekker en overige kandidaten) voor de  
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amersfoort 
Vastgesteld op de AAV van 25 april 2013 
 

Wettelijke vereisten voor alle kandidaten: 

 is ingezetene van de gemeente of verklaart schriftelijk dat hij/zij zich bij verkiezing in de 
gemeente vestigt. 

 is kiesgerechtigd in Nederland. 

 minimum leeftijd 18 jaar op de dag van de verkiezingen, 19 maart 2014. 
 
Vereisten voor alle kandidaten volgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D66: 

 is op de hoogte van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde 
voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen; 

 voor kandidaatstelling conform HR art 2.8 lid 4 gedurende tenminste een half jaar voor de 
sluiting van de interne kandidaatstelling gewoon lid of lokaal lid van de partij is, oftewel 
voor de Amersfoortse kandidaatstelling lid geworden is voor of uiterlijk op 13 maart 2013; 

 uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling (13 september 2013) aan zijn 
contributieverplichting heeft voldaan; 

 niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/ 
racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); 

 bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij. 
Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (HR artikel 2.8.5e); 

 geen lid is van een andere  politieke partij (Statuten artikel 7 lid 2); 
 
 

Basisvereisten en drijfveren voor een kandidaat-raadslid 
De kandidaat is toegewijd en loyaal aan D66 Amersfoort en aan de gemeente  
Amersfoort. Hierbij laat hij een netwerkgerichte werkwijze zien. Er wordt van de kandidaat 
verwacht dat hij zich permanent bezig houdt met campagne voeren.  
De kandidaat moet hierbij in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de 
gemeenteraad meer is dan het bijwonen van de vergaderingen. Van de kandidaat wordt 
verwacht dat hij een actieve en betrokken houding heeft met de bewoners en 
maatschappelijke organisaties in zijn gemeente. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
het bezoeken van wijkvergaderingen, het bijwonen van sportwedstrijden en andere 
evenementen. De maatschappelijke  
betrokkenheid moet worden gecombineerd met een onafhankelijke  
en controlerende houding in de raad. 
 
Een D66 raadslid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn taken als 
raadslid en flexibel met deze tijd om kunnen gaan. Het raadswerk neemt ongeveer 20 uur per 
week in beslag. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, ‘s avonds 
als in het weekend. 
 
 
 
 
 
Competenties van een kandidaat raadslid 
Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een raadslid 
ook beschikken over onderstaande competenties.  
 
Denken (cognitieve competenties) 



 Visie. Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig 
denken met daarbij de lange termijn voor ogen. 

 Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te 
delen in hanteerbare proporties. 

 Oordeelsvorming. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen 
standpunt of beslissing komen. 
 

Voelen (sociale competenties) 

 Netwerkgerichtheid. Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als 
buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de 
toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te realiseren.  

 Aanpassingsvermogen. Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, 
opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en 
zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in 
anderen om hun houding en reacties te begrijpen. 

 Overtuigingskracht. Hij slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of 
standpunt en weet ze hier enthousiast voor te maken.  

 Politieke sensitiviteit. Doorzien van maatschappelijke en politieke processen. Zien van 
politieke kansen en gevaren. 

 
Kracht (realisatie competenties) 

 Initiatief. Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig ondernemen. 

 Stressbestendigheid. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende 
omstandigheden. De kandidaat is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente 
waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling van D66 die hierbij 
betrokken is 

 Onderhandelen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, 
wanneer sprake is van tegengestelde belangen.  

 
Aanvullende toetsingscriteria voor kandidaat-raadsleden bij D66 Amersfoort: 

 is op de hoogte van en enthousiast over de sociaal-liberale beginselen en democratische 
uitgangspunten van D66;  

 is bereid om mee te denken bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Amersfoort en de huidige raadsfractie te volgen tot 
aan de verkiezingen (op bepaalde beleidsterreinen); 

 heeft aantoonbare expertise of tenminste uit woord en gedrag blijkende grote interesse op 
één of meer van de volgende beleidsterreinen: openbaar bestuur, veiligheid, zorg, 
onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid/verkeer, wijkontwikkeling, milieu, 
duurzaamheid, openbare financiën/economie, cultuur, toerisme, sport, recreatie; 

 heeft kennis van de lokale samenleving en weet wat er leeft onder de bevolking;  

 kan goed samenwerken binnen een groep mensen (fractie, bestuur en actieve leden);  

 is bereid contact te onderhouden en kennis, kunde en ervaring te delen met de leden van 
D66 Amersfoort; 

 is integer en zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt met de betaalde 
werkkring of nevenfuncties;  

 is beschikbaar voor minimaal één volledige raadsperiode; 

 is bereid de lokale afdrachtregeling toe te passen. 
  



AANVULLEND PROFIEL Kandidaat D66 Lijsttrekker voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amersfoort 
Vastgesteld op de AAV van 25 april 2013 

 
Een kandidaat lijsttrekker voldoet aanvullend aan het profiel voor ieder kandidaat D66-
raadslid aan de volgende vereisten: 
 

 heeft voldoende tijd voor een enthousiaste verkiezingscampagne als ook voor 
geëngageerd fractieleiderschap op alle beleidsterreinen. 

 is in staat om de toekomstvisie van D66 Amersfoort enthousiast over te brengen en heeft 
een overtuigende presentatiestijl;  

 is communicatief sterk en is bereid als het gezicht van D66 Amersfoort naar buiten te 
treden en het woord te voeren;  

 beschikt over een hoog ontwikkeld onderhandelingsvermogen.  

 kan mensen overtuigen van een door de fractie ingenomen standpunt;  

 heeft samenbindend vermogen; 

 is in staat relaties binnen de fractie goed te kunnen houden, zonder dat dit ten koste gaat 
van de eenduidigheid van de standpunten die de partij uitdraagt.  

 beschikt over sturende en coachende kwaliteiten en kan daarmee leiding geven aan de 
fractie en deze ook voorzitten tijdens vergaderingen. 

  



PROFIEL ‘IDEALE, EVENWICHTIGE RAADSFRACTIE D66 AMERSFOORT’ 
voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amersfoort 
Vastgesteld op de AAV van 25 april 2013 

 
De ‘ideale, evenwichtige raadsfractie D66 Amersfoort’ bestaat uit een zo groot mogelijke 
fractie van gekozen raadsleden met de volgende kenmerken: 

 evenwichtige verdeling van M/V en leeftijd; 

 meer generalistisch geörienteerde raadsleden die met name sterk zijn in het formuleren 
van en communiceren over de vertaling van onze sociaal-liberale principes in een politiek-
bestuurlijke D66-visie op de stad Amersfoort; 

 specialisten met kennis, ervaring en een netwerk op een of meer van de volgende 
beleidsterreinen: openbare financiën/economie, ruimtelijke ordening, 
bereikbaarheid/verkeer zorg, onderwijs, welzijn openbaar bestuur, veiligheid, 
wijkontwikkeling, milieu, duurzaamheid,cultuur, toerisme, sport en recreatie; 

 in houding en gedrag binnen de fractie tonen dat er een verschil is tussen ‘gelijk hebben’ 
en ‘gelijk krijgen’, dat een verscheidenheid van meningen een groot goed is en het 
uitdragen van eenduidige fractiestandpunten ook; 

 een actieve inzet zowel gericht op de ontwikkeling en groei van individuele raadsleden als 
van de fractie als geheel in professionaliteit en het in de politieke arena van de raad in 
debat en in samenwerking met andere politieke partijen naar beste vermogen kunnen 
realiseren van het verkiezingsprogramma van D66 Amersfoort; 

 onderhoudt actieve contacten met en maakt gebruik van de kennis, expertise en 
innovatiekracht die in de Amersfoortse samenleving aanwezig is; 

 communiceert actief met de leden over de plannen, belangrijke ontwikkelingen en 
behaalde resultaten binnen de fractie en de raad; 

 bewerkstelligt een heldere interne werkverdeling, daarbij gebruik makend van elkaars 
sterke punten en draagt ook zorg voor goede fractie-ondersteuning; 

 werkt goed samen met het afdelingsbestuur, waarbij de fractie primair verantwoordelijk is 
voor het innemen en uitdragen van politieke standpunten van D66 Amersfoort en het 
bestuur primair verantwoordelijk is voor het goede functioneren van de lokale partij als 
geheel en maximale betrokkenheid van de leden bij de lokale politiek. 

 

 


