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Kandidaat raadslid D66 Amersfoort 2022-2026 
 
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 D66 in de gemeenteraad te vertegenwoordigen.  

 
Hieronder geven we een korte karakterschets van een zittend raadslid van D66 Amersfoort. 

Daarna het profiel van en de formele eisen aan het kandidaat raadslid.  

Tot slot, als referentiepunt geven we drie belangrijke competenties van een zittend 
raadslid.   

 

Als je op basis hiervan geïnteresseerd bent, laat ons dat weten. Ook als je vragen hebt of 
gewoon een gevoel wil krijgen van het raadswerk ben je welkom.  

Een belletje of mailtje aan onze secretaris Erik Dolfing is voldoende: 

secretaris@d66amersfoort.nl  

06-14024128 
 

 

 
Karakterschets raadslid D66 Amersfoort 

 

Als D66 gemeenteraadslid ben je gekozen door de inwoners van Amersfoort en 
vertegenwoordig je hen op een integere en overtuigende manier. Je staat altijd in contact 

met de samenleving en de raad en zorgt dat de belangrijke thema’s uit de stad op de 

agenda van de raad komen. De voornaamste uitdaging is het programma en het 

gedachtegoed van D66 om te zetten in beleid en daden. 
Je staat open voor verandering en durft hierin initiatief te nemen.  

Als D66 raadslid ben je een belangrijk en publiek gezicht in de gemeente en ben je 

zichtbaar voor inwoners, D66 leden en alle leden van de gemeenteraad.  
Als raadslid ben je kaderstellend en controleer je het college. Je geeft richting aan beleid 

binnen de gemeente.  

 

 

 

Profiel kandidaat raadslid D66 Amersfoort 

 
✓ Je bent aantoonbaar maatschappelijk betrokken en hebt het sociaal-liberale 

gedachtegoed ‘in je DNA’.  

 
✓ Je bent bekend met de Amersfoortse afdeling van D66 en kent het politieke 

programma.   

 

✓ Je weet wat er leeft in de stad en in de regio en hebt op basis daarvan  

fingerspitzengefühl voor wat (politiek) belangrijk is.  

 

✓ Je hebt concrete ideeën om zaken te veranderen en de drang om deze ook te 
realiseren. Hiervan kun je voorbeelden laten zien (al dan niet in een politieke 
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setting).  

 

✓ Je bent ijzersterk op de inhoud en laat zien dat je hoofd- en bijzaken kunt scheiden. 
 

✓ Je bent in staat ingewikkelde zaken op een eenvoudige manier te presenteren: 

mondeling en schriftelijk (taal en beelden). 
 

✓ Je hebt aantoonbaar ervaring als spreker bij openbare bijeenkomsten. Denk 

bijvoorbeeld aan: mediaoptreden, trainingen, rondetafelgesprekken, 
inspraakavonden.  

 

✓ Je beschikt over voldoende tijd om het raadlidmaatschap goed in te kunnen vullen. 

Het raadswerk kost gemiddeld 20 uur per week, waardoor dit heel lastig te 
combineren is met een reguliere fulltime baan van 5 dagen in de week. Vaak is het 

werk in de avonden. 

 
✓ Je neemt actief stappen om goed kennis te nemen van de inhoud van het 

raadswerk door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met (oud)-raadsleden en het 

bezoeken van raads- en fractievergaderingen. 
 

 

 

Formele eisen aan het kandidaat raadslid 

 

✓ 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 

 

✓ Je zet je maximaal in tijdens de campagne voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld 
met canvassen, optredens en andere vormen van campagne voeren. 

 

✓ Als je nooit eerder in een gemeenteraad hebt gezeten volg je een Masterclass 
Gemeenteraadslid. Deze Masterclass wordt verzorgd door het bestuur D66 

Amersfoort.  
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Competenties, Houding en Gedrag van een raadslid 

 

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

 

• 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 en het belang van timing in 

besluitvormingstrajecten. 

 

• Je kijkt over de grenzen heen van het hier en nu als het gaat om de toekomst van 

D66 en de samenleving 

 

• 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.  

 

• Je toont je integriteit door te handelen in overeenstemming met transparante 
uitgangspunten.  

 

• Je houdt focus op de voor D66 belangrijke thema’s en gekozen prioriteiten en weet 

de eigen portefeuille in het grotere geheel van het D66 programma te plaatsen.  

 

• Je bent inhoudelijk sterk en extern, op de maatschappij gericht en weet kansen te 

benutten of te creëren om politieke en/of publicitaire actie te ondernemen. 

 
 

Overtuigingskracht:  Je slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en 

weet ze hier enthousiast voor te maken. 
 

• Een D66 Raadslid is gepassioneerd volksvertegenwoordiger, kritisch en 

volhardend. D66 standpunten breng je voor het voetlicht op een wijze die 

inhoudelijke nuances combineert met lef.  
 

• Je draagt de D66 visie duidelijk, overtuigend, met gezag en op aansprekende en 

sympathieke wijze uit. Verder ben je authentiek, bevlogen, open en toegankelijk. Je 
hebt een sprankelende eigenheid, in balans met teamgeest en loyaliteit aan de 

partij.  

 

• Je debatteert sterk op inhoudelijk en procesniveau en maakt effectief en 
strategisch gebruik van de media. Je bent toegankelijk en benaderbaar voor leden, 

betrokkenen en andere stakeholders. Je gaat voor resultaat 
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Samenwerken: Je geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt 

doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als 

(ver)bindende schakel en bruggenbouwer. 
 

• 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.  
 

• 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. 
 


