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Kandidaat lijsttrekker D66 Amersfoort 2022 
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan: op 16 maart 2022 is het zo ver.  

Wij, het bestuur van de Amersfoortse D66 afdeling, zijn op zoek naar nieuwe kandidaten 

die overwegen om als lijstrekker leiding te geven aan de Amersfoortse verkiezing van 

maart 2022.  
 

Hieronder geven we het profiel van en de formele eisen aan de kandidaat lijstrekker.  

Als referentiepunt geven we de belangrijkste competenties van de lijstrekker.  
 

Als je op basis hiervan geïnteresseerd bent, laat ons dat weten. Ook als je vragen hebt of 

gewoon een oriënterend gesprek wil ben je welkom.  
Een belletje of mailtje aan onze secretaris Erik Dolfing is voldoende: 

secretaris@d66amersfoort.nl  

06-14024128 

 
 

 

Profiel Lijsttrekker D66 Amersfoort 
 

✓ De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Amersfoort, een gedreven sociaal-liberaal 

politicus, die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. Je bent 
communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed 

omgaan met de media. 

 

✓ Je hebt een brede en duidelijke politieke visie op de samenleving, de toekomst van 
Nederland en Amersfoort in het bijzonder en de noodzakelijke rol van het sociaal-

liberalisme daarin. 

 
✓ Je geeft als lijsttrekker profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van 

andere partijen kan onderscheiden. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 

herkenbaar. Je bent sociaal-liberaal in hart en nieren en weet het gedachtegoed 
verder te ontwikkelen. Je bent in staat D66 voortdurend zichtbaar te maken en kan 

de politieke agenda zetten, terwijl je tegelijkertijd resultaatgericht onderhandelaar 

bent. 

 
✓ Als lijsttrekker heb je een breed draagvlak binnen de partij en ben je een 

verbindende factor tussen alle geledingen en stromingen. Je toont leiderschap, 

zowel in- als extern en straalt realisme en daadkracht uit. Je zorgt voor een sterke 
positionering van D66, bent politiek strategisch onderlegd en gaat waar nodig 

strategische allianties met andere partijen aan. 

 
✓ Je bouwt als lijsttrekker aan een coherente politieke agenda voor de fractie en 

bewaakt koers en focus. Je geeft professioneel en adequaat leiding aan de fractie 

en weet van de fractie en goed samenwerkend team te maken. Je bent tevens 
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verantwoordelijk voor goede samenwerking tussen fractie en medewerkers, en de 

afstemming met  het bestuur van D66 Amersfoort en andere geledingen. 

 
✓ Je beschikt over aantoonbare relevante lokale en regionale 

politieke/maatschappelijke ervaring/betrokkenheid.   

 
 

Formele eisen aan de kandidaat lijstrekker D66 Amersfoort 

 
✓ Je bent minimaal 1 jaar onafgebroken lid van D66 en hebt voldaan aan de 

contributieverplichting. 

 

✓ Je bent niet werkzaam bij de gemeente Amersfoort of in een andere onverenigbare 
functie. 

 

✓ Je woont in de gemeente Amersfoort. 
 

✓ Je nationaliteit valt binnen de Europese Unie of je woont tenminste 5 jaar 

onafgebroken in Nederland. 
 

✓ Je bent 18 jaar of ouder op het moment van benoeming als raadslid. 
 

 

Competenties, Houding en Gedrag van de lijsttrekker D66 Amersfoort 

 

• Je bent in staat een team goed te laten functioneren en aan te sturen. 

• Je bent in staat namens de fractie te onderhandelen binnen de (aanstaande) 
coalitie, raad, andere lijstrekkers. 

• Je bent leergierig en in staat snel inhoud en omgeving eigen te maken. 

• Je bent in staat mensen en partijen te verbinden in plaats van te verwijderen en 

afstoten. 

• Je past je makkelijk en snel aan aan veranderende omstandigheden. 

• Je hebt een visie op je eigen portefeuille, op fractiebrede relevante issues en op het 

functioneren van het gehele team. 

• Je bent politiek sensitief en weet op de juiste momenten te handelen en voor D66 

Amersfoort relevante issues aan te kaarten.  

• Je bent in staat snel een oordeel te vormen. 

• Je bent ondernemend en proactief en denkt in oplossingen. 

• Je bent een teamspeler. 

• Je bent resultaatgericht, maar kiest niet voor eigen gewin ten koste van anderen. 

• Je bent in staat over de gemeentegrenzen te kijken naar de belangen van de regio 

Utrecht en daarin de belangen van Amersfoort goed over het voetlicht te brengen.  

• Je bent communicatief vaardig en overtuigend.  

• Je bent transparant en integer en je bewust van de kwetsbaarheid van een 

politieke omgeving. 
 


