
 

D66 Amsterdam – Profiel lijsttrekker / fractievoorzitter 

De lijsttrekker is in staat om op inspirerende wijze en met een voor D66 herkenbare stijl en inhoud 

de politieke boodschap uit te dragen aan de inwoners van Amsterdam. Door een heldere en 

verbindende stijl van communiceren is deze persoon onderscheidend ten opzichte van andere 

lijsttrekkers. De lijsttrekker straalt vertrouwen, energie en daadkracht uit en weet de talenten van 

de overige kandidaten en leden van het campagneteam optimaal te benutten. Daarbij heeft de 

lijsttrekker ruime ervaring met de specifieke dynamiek van de Amsterdamse politiek.  

De lijsttrekker is in bezit van een goede combinatie van drijfveren, de juiste competenties en 

persoonlijkheid. Naast het profiel van het raadslid zijn er voor de lijsttrekker nog een aantal 

aanvullende en/of aangescherpte vereisten waaraan moet worden voldaan.  

• Betrouwbaar. Geeft leiding vanuit vertrouwen: geeft en vraagt open en eerlijke feedback, 

deelt verantwoordelijkheden en biedt anderen en zichzelf de kans om te leren.  

• Verbindend. Staat dichtbij fractieleden en mederaadsleden: verdiept zich in mensen en 

stimuleert netwerken, samenwerken en diversiteit, zonder dat dit ten koste gaat van de 

eenduidigheid van de standpunten die de partij uitdraagt.  

• Onderhandelingskracht. Beschikt over een hoogontwikkeld onderhandelingsvermogen.  

• Coachend. Beschikt over sturende en coachende kwaliteiten. Deze kwaliteiten gebruikt hij 

o.a. door zelfontwikkeling te stimuleren binnen zijn fractie en door opbouwende kritiek te 

geven daar waar dat nodig blijkt.  

• Besluitvaardig. Is in staat om besluiten te nemen, na goede weging van alle argumenten.  

Na de verkiezingen zal de fractievoorzitter gekozen worden door en vanuit de fractie.  

Fractievoorzitter  

De fractievoorzitter is de politiek eindverantwoordelijke van de fractie. Dit betekent onder andere 

dat deze persoon samen met de fractie de politieke lijnen uitzet, leiderschap toont en het eerste 

aanspreekpunt is voor bestuurders. Daarbij is de fractievoorzitter binnen de fractie in de eerste 

plaats een onderdeel van het team en pas daarna een leidinggevende.  

Tot slot  

Kandidaten dienen op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal een half jaar lid te 

zijn van D66. In uitzonderlijke gevallen kan dispensatie worden verkregen van het landelijk bestuur. 

De kandidaat dient tevens te voldoen aan de wettelijke eisen en heeft aan de 

contributieverplichtingen voldaan.  


