
Appendix C: Profiel D66 Groningen Kandidaat-raadslid - 
overige kandidaten 
 
D66-raadsleden werken zorgvuldig, zij kennen hun dossiers, zoeken actief contact          
met de stad. De raadsleden hebben en onderhouden een goede relatie met de             
afdeling D66 Groningen en de regio. Ook hebben zij fingerspitzengefühl voor wat            
belangrijk is, wat leeft in de stad én wat politiek haalbaar is. Relativeringsvermogen is              
hierbij  belangrijk, evenals een hoge emotionele stabiliteit. 
 
Raadsleden van D66 Groningen zijn gepassioneerde volksvertegenwoordigers,       
kritisch en volhardend. D66-standpunten weten zij voor het voetlicht brengen op een            
wijze die inhoudelijke nuances combineert met lef en duidelijkheid. De fractieleden           
zijn in staat steun voor hun voorstellen te realiseren, zowel binnen als buiten de raad.               
De leden van de fractie zoeken actief het contact op met de kiezer in de stad, zijn                 
aanspreekbaar en leggen namens D66 bezoeken af in de stad. Daarnaast zijn            
eenmaal  verkozen raadsleden ruim beschikbaar voor activiteiten in de afdeling. 
 
Verantwoordelijkheden 

● Het raadslid staat in contact met de raad en de samenleving. 
● Het raadslid vormt zich een goed onderbouwde mening over vraagstukken die           

in de raad behandeld worden. 
● Het raadslid sluist de publieke agenda door naar de agenda van de raad en              

stelt daarbij prioriteiten. 
● Het raadslid geeft richting aan beleid binnen de gemeente. 
● Het raadslid controleert het College. 
● Het raadslid legt verantwoording af voor eigen functioneren. 
● Van het raadslid wordt verwacht dat hij actief campagne voert voor D66. 
● Een raadslid zet zich in voor de gemeente als geheel. 

 
Vereisten 

● Beschikt over aantoonbare relevante politieke/maatschappelijke     
ervaring/betrokkenheid en is sterk op inhoud. 

● Herkent zichzelf als een sociaal-liberaal, onderschrijft het programma van D66          
Groningen en is in staat daarover overtuigend te argumenteren. 

● Heeft een visie hoe hij/zij het programma zal vertalen in voorstellen of            
activiteiten vanuit de raad die bijdragen aan de verwezenlijking van onze           
programma voor de stad. 

● Is transparant en integer, en zich bewust van de kwetsbare politieke omgeving            
en voorbeeldfunctie. 

● Is beschikbaar om het werk als raadslid met volle inzet, gedurende de            
volledige termijn, te kunnen doen en committeert zich aan deze          
verantwoordelijkheid. 

● Maakt onderdeel uit van een hecht en divers team, draagt bij aan een goede              
onderlinge samenwerking, houdt het belang van de partij en de fractie in het             
handelen centraal. 

● Is in Groningen woonachtig, minimaal een half jaar lid van D66 en heeft de              
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contributieverplichting voldaan. 
● Daarnaast neemt een D66-raadslid deel aan de geboden opleiding- en          

teambuildingsprogramma’s tijdens de campagne, zet zich tijdens de        
campagne ook in voor D66 als team en niet alleen voor de eigen campagne,              
voldoet aan de afdrachtregeling en onderschrijft te zijner tijd de afspraken           
binnen de fractie. 

 
Competenties, houding en gedrag 
Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien         
van  politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. [voelen] 

● Weet ideeën, posities en partijen te verbinden. 
● Is zich bewust van verschillende belangen die spelen. 
● Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen en problemen. 
● Stelt zijn of haar eigen belang ondergeschikt aan het belang van D66. 
● Herkent sociaal-liberale kansen. 
● Weet anderen effectief te beïnvloeden. 
● Heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. 

 
Overtuigingskracht: Slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of           
standpunt  en weet ze hier enthousiast voor te maken. [kracht] 

● Een D66-raadslid is gepassioneerd volksvertegenwoordiger, kritisch en       
volhardend. D66-standpunten weet hij of zij voor het voetlicht brengen 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 leden, betrokkenen en andere         
belanghebbenden. Je gaat voor resultaat. 

 
Samenwerken: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt           
doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als         
(ver)bindende schakel en bruggenbouwer [voelen] 

● 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: de leden, de afdeling en themagroepen, de regio en de landelijke            
organisatie. 

 
Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op            
te delen  in hanteerbare proporties. [denken] 

● Doorziet snel hoe zaken onderling met elkaar in verband staan. 
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● Heeft het vermogen lastige problemen snel te doorgronden. 
● Weet complexe problemen in kleine stukken op te delen. 
● Kan zich snel ingewikkelde informatie eigen maken. 
● Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. 
● Ziet snel waar de knelpunten zitten in een probleem. 

 
Resultaatgerichtheid: Met inzet, energie en vasthoudendheid acties ondernemen,        
gericht  op het behalen van doelstellingen en concrete resultaten. [kracht] 

● Werkt altijd met een duidelijk doel voor ogen. 
● Werkt doelgericht naar concrete resultaten toe. 
● Streeft ernaar zichzelf en zijn resultaten steeds te verbeteren. 
● Getroost zich extra moeite om een goed resultaat te behalen. 
● Weet precies wat er moet gebeuren om werk succesvol te volbrengen. 
● Zoekt bij tegenslagen nieuwe wegen om doelen te bereiken. 

 
Samenwerking  in politiek team 
Landelijk zijn er profielen opgesteld van de functies binnen de vereniging           
(bouwstenen D66). Deze profielen worden breed gedragen en als passend ervaren.           
Zo werkt de Talenten commissie ermee, zijn ze de basis voor scholing en gebruiken              
we het voor de LAC. Binnen de grotere afdelingen van onze partij zien we dat de                
competenties in houding en gedrag in een team een nadere concretisering nodig            
hebben. Onze afdeling neemt deze concretisering graag over. En omdat zij het zo             
belangrijk vindt, faciliteert zij dit ook in de vorm van gelden voor teamcoaching, het              
doen  van een aanvraag daarvoor bij landelijk, en het opnemen in procedures. 
 
De fractie is een hecht team, loyaal aan D66 en het Groningse            
verkiezingsprogramma. De fractie is divers, zowel wat betreft deskundigheden,         
competenties, maatschappelijke achtergrond en persoonlijkheid. Een kerneis aan alle         
kandidaten is dat zij goed binnen het team passen en zich op kunnen stellen als               
echte  teamspelers. 
 
De leden zijn in staat individueel resultaten te boeken, maar zijn ook bereid elkaar te               
ondersteunen en zich daarvoor op de achtergrond in te zetten. Zij zijn ieder bereid              
hun kwaliteiten vooral in te zetten ten bate van D66 Groningen en de stad. Het               
gezamenlijk resultaat telt voor hen meer dan individuele profilering. De door het            
nieuwe  team op te stellen fractie afspraken worden door alle fractieleden gevolgd. 
 
Fractie  competenties, houding en gedrag 
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. [voelen] 

● Past zich gemakkelijk aan, aan veranderende omstandigheden 
● Is flexibel in het omgaan met mensen met verschillende wensen en eisen 
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● Verandert gemakkelijk van aanpak als de situatie daarom vraagt 
● Conformeert zich gemakkelijk aan de wensen van de groep 
● Accepteert gemakkelijk een nieuwe manier van werken 
● Is bereid andermans ideeën te volgen 

 
Collegialiteit: Naar anderen open zijn en interesse tonen. Bereid zijn eigen           
werkzaamheden aan te passen om anderen in het werk te helpen. [voelen] 

● Helpt collega's om de gewenste resultaten te behalen. 
● Waardeert input en ervaring van collega's. 
● Gunt collega's hun succes en cijfert zichzelf zo nodig weg om dat succes te              

kunnen behalen. 
● Komt zelf met suggesties die een collega kunnen helpen. 
● Deelt uit zichzelf informatie met collega's. 
● Past eigen planning aan om collega's te kunnen helpen. 

 
 
Alle kandidaten ondertekenen bij de kandidaatstelling onderstaande verklaring        
gebaseerd  op de landelijke Statuten en het Huishoudelijk reglement. 
 
VERKLARING 
 
Door  het indienen van de kandidaatstelling verklaart de kandidaat dat hij/zij: 

a. op de hoogte is 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; 

b. voor kandidaatstelling voor deze verkiezing gedurende een half jaar voor de           
sluiting van de interne kandidaatstelling lid van de partij is en uiterlijk bij             
sluiting van de kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan.         
Indien niet aan de lidmaatschapstermijn wordt voldaan, is dispensatie mogelijk          
bij het Landelijk Bestuur via landelijkbestuur@d66.nl; 

c. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een           
fascistische/racistische gezindheid blijkt; 

d. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens           
de partij. Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd; 

e. geen lid is van een andere landelijke politieke partij; 
f. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers; 
g. bereid is om bij verkiezing in de gemeenteraad of opvolging de functie te             

aanvaarden en de volle zittingstermijn te vervullen; 
h. bereid is om na verkiezing in de gemeenteraad de vertegenwoordigende taak           

naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen         
tegenover de leden, afstand te doen van alle door of op grond van de Statuten               
en het Huishoudelijk Reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en         
de verplichting op zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer             
het lidmaatschap van de partij eindigt. 
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