Profielen lijsttrekker en overige
kandidaten
Profiel lijsttrekker
Algemeen:
We wonen in een prachtige stad. Daar mogen we trots op zijn, maar er zijn ook voldoende
uitdagingen. D66 Den Haag zoekt kandidaat lijstrekkers die vol passie de stad telkens weer een
beetje beter wil maken.
De gekozen lijsttrekker is het gezicht van D66 Den Haag richting de
gemeenteraadsverkiezing. Diegene is een gedreven sociaalliberale politicus, die inspireert en
kiezers en leden aan de partij bindt. De lijsttrekker is integer en communiceert duidelijk.
Debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met de media.
Verantwoordelijkheden:
Als lijsttrekker:
• is het gezicht van D66 Den Haag tijdens de campagne.
• is leider van het team van kandidaten.
Als gemeenteraadslid/beoogd fractievoorzitter:
• staat in nauw contact met de raad, de samenleving en de afdeling.
• vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad
behandeld worden.
• beïnvloedt succesvol de agenda van de raad aan de hand van de D66 prioriteiten.
• geeft richting aan beleid binnen de gemeente.
• controleert het College.
• legt verantwoording af voor eigen functioneren.
• is politiek eindverantwoordelijk voor de fractie
•
Competenties:
Onze ideale lijsttrekker:
• is open, benaderbaar, betrouwbaar en
integer
• luistert naar anderen en doet daar ook iets
mee.
• is enthousiast, inspirerend en verbindend.
• heeft ideeën en weet hoe je daar beleid van kan maken.
• beheerst het politieke spel, maar verdrinkt daar niet in.
• durft creatief te denken en stimuleert anderen om dat ook te doen.
• kan coachen en waar nodig sturen.
• neemt de taak serieus, maar gaat daar ontspannen mee om.
• weet wat nodig is voor de stad en vertelt dat overtuigend en begrijpelijk aan leden,
inwoners, raad/college en de media.
• vindt campagnevoeren leuk en doet daar vaak aan mee.

Ervaring en vereisten
De lijsttrekker heeft het liefste politieke ervaring, maar vindt in ieder geval politiek heel
interessant. Hij of zij staat voor de volle 100% achter het gedachtegoed van D66. Hij of zij
communiceert duidelijk en begrijpelijk. En weet dat het lijsttrekkerschap veel tijd kost.
Kandidaten moeten minimaal een half jaar lid zijn (gerekend vanaf de sluitingsdatum van de
kandidaatstellingstermijn), netjes de contributie betalen en minimaal 50
ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde D66 leden kunnen laten zien bij de
kandidaatstelling.

Profiel overige kandidaten
Algemeen
We wonen in een prachtige stad. Daar mogen we trots op zijn, maar er zijn ook voldoende
uitdagingen. D66 Den Haag zoekt kandidaat gemeenteraadsleden die vol passie de stad
telkens weer een beetje beter wil maken.
Het (kandidaat)gemeenteraadslid is één van de gezichtsbepalende mensen van D66 Den
Haag in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing en de raadperiode die volgt. Een
gedreven sociaalliberale politicus, die inspireert en kiezers en leden aan de partij bindt. De
kandidaat is integer en communiceert duidelijk. Debatteert op overtuigende, sympathieke
wijze en kan goed omgaan met de media.
Verantwoordelijkheden:
Als kandidaat:
• voert actief campagne namens D66.
• draagt op een positieve manier bij aan het team van kandidaten.
Als gemeenteraadslid:
• staat in nauw contact met de raad, de samenleving en de afdeling.
• vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die in de raad
behandeld worden.
• werkt samen met fractiegenoten om D66 punten waar te maken.
• geeft richting aan beleid binnen de gemeente.
• controleert het College.
• legt verantwoording af voor eigen functioneren.
• voert actief campagne voor D66 , tijdens verschillende campagnes die vanuit de
Haagse afdeling georganiseerd worden
• is politieke betrouwbaarheid, komt afspraken na.
• gedraagt zich in overeenstemming met de standpunten en posities die hij/zij heeft
ingenomen.
Competenties:
Onze ideale kandidaat:
• is open, benaderbaar, betrouwbaar en integer
• luistert naar anderen en doet daar ook iets mee.
• is enthousiast, inspirerend en verbindend.
• heeft ideeën en weet hoe je daar beleid van kan maken.
• beheerst het politieke spel, maar verdrinkt daar niet in.
• durft creatief te denken en stimuleert anderen om dat ook te doen.
• neemt de taak serieus, maar gaat daar ontspannen mee om.
• weet wat nodig is voor de stad en vertelt dat overtuigend en begrijpelijk aan leden,
inwoners, raad/college en de media.
• is collegiaal, waardeert de inbreng van anderen en helpt hen waar
mogelijk.

Ervaring en vereisten
Het (kandidaat) gemeenteraadslid vindt politiek interessant en is bij voorkeur op de
hoogte wat er in Den Haag speelt. Hij of zij staat voor de volle 100% achter het
gedachtegoed van D66. Hij of zij communiceert duidelijk en begrijpelijk. En weet dat het
raadslidmaatschap veel tijd kost. Kandidaten moeten minimaal een half jaar lid zijn
(gerekend vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn) en betalen netjes de
contributie.

