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D66 zoekt persoonlijkheden met lef
Persoonlijkheid
Als jij ergens binnenkomt, gebeurt er iets, je trekt de 
aandacht. Mensen vergeten jou niet snel. Door je uitstraling, 
onafhankelijke geest, energie en ideeën, humor en 
relativeringsvermogen. Door de manier waarop je contact 
maakt en openstaat voor mensen en meningen.



Najaar 2020

Fris en ambitieus

Progressief en 
radicaal

Aanpakkers en doeners
die zaken voor elkaar krijgen

Topteam van 
kandidaten

Weten wat er speelt op 
belangrijke D66 thema’s

Optimistisch en 
herkenbaar 

Verrassend team, 
nieuwsgierig en 

gedreven

Voor
de
toekomst!

D66 is dé Toekomstpartij van Nederland; overal zichtbaar met een topteam van kandidaten voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021.



Voorjaar 2021

 Individuele leden 
versterken elkaar

Realiseren idealen 
belangrijker dan 
persoonlijke eer

Volksvertegenwoordigers, die 
middenin de maatschappij 

staan

Scherp op inhoud
en kansen

Zelfbewust
en positief

Na de Tweede Kamerverkiezingen gaat D66 uit de startblokken met een fractie die er direct staat!

Ondernemend:  
niet afwachten,

maar agenderen

Lef, energie, 
daadkracht en 

resultaten

Pas jij in dit team?



Waar staat D66 voor (2021-2025)  
D66 werd opgericht met een helder doel: 
Nederland vernieuwen, de muren van het 
verzuilde gezag doorbreken. Vooruitstrevende 
vernieuwers, dat zijn D66’ers nog steeds. Als 
dé toekomstpartij lopen wij voorop. Altijd 
opzoek naar wat er beter kan. Voor ons en 
volgende generaties.

Daarom zoeken wij jou. Een nieuwsgierige 
en progressieve optimist die vooruit wil met 
Nederland en Europa. Die voelt dat we juist nú 
D66 nodig hebben om te vernieuwen. Die wil 
werken aan de toekomst. 

Want Nederland en Europa zijn nog niet af. 
Verdeeldheid en onzekerheid tussen mensen, 
landen en achtergronden groeit. Waar je wieg 
stond, is van steeds grotere invloed voor de 
kansen op een passende opleiding, baan of 
woning. Of de mate van vrijheid waarin je 
opgroeit. De klimaatcrisis. Gevaarlijk populisme 
en conservatisme liggen op de loer.

Als we de groeiende verdeeldheid willen 
stoppen, moeten we nu iets doen. Juist onze 
traditie van samenwerken en samenleven, 
vrijheid in verbondenheid, is meer nodig dan 
ooit. In het redelĳke midden, de plek waar 
gelukkig verreweg de meeste Nederlanders zich 
thuis voelen, moeten mensen durven opstaan; 
constructief samenwerken is vandaag een 
radicale keuze. 

D66 is al sinds de oprichting de partij die 
altijd de blik naar voren heeft. Die door 
vooruitstrevende plannen vooroploopt en zaken 
voor elkaar krijgt. Die problemen van mensen 
aan de kaak durft te stellen, voordat andere 
partijen ermee aan de slag gaan.
Daarom zijn D66 en jij nodig. Juist nu.

Niets doen is geen optie. Nederland en Europa 

hebben progressieve optimisten nodig die 
willen denken en doen, in plaats van politici die 
vasthouden aan oude ideeën en de samenleving 
blijven verdelen. Als we nietsdoen, groeit de 
tweedeling. In Nederland, in Europa, in de 
wereld.

Wij gaan de komende jaren de strijd aan. Voor 
meer en betere kansen voor iedereen. Voor een 
groene en duurzame aarde. Voor de vrijheid 
van het individu. Altijd met een open blik, naar 
mensen en over grenzen heen.

Daarom zijn jij en D66 nodig. 
Juist nu.



v

Wij zoeken niet het schaap met de vijf poten, 
maar duizendpoten. Jij...
zet je de komende ruim vier jaar met hart 

en ziel in voor de partij
maakt je nieuwe dossiers snel eigen 
en houdt van het politieke handwerk

denkt mee met alle portefeuilles 
en vindt teamresultaat

belangrijker dan persoonlijke eer

ziet altijd razendsnel de D66 
invalshoek en kansen en vindt 

daar de juiste woorden bij

vertelt graag en met flair een 
optimistisch en inclusief verhaal dat 

mensen raakt

bent supernieuwsgierig naar 
ideeën, nieuwe invalshoeken, radicale 

oplossingen

haalt input en toetst 
plannen in de 
samenleving

hebt een lange termijnvisie en weet 
haarscherp naar welke resultaten je 

toewerkt

bent zeer ruim beschikbaar
en maximaal flexibel

werkt vaak achter de schermen
en doet dat met enthousiasme en 

volharding



Wat breng jij mee
Lef. Kernkwaliteit één. Je steekt je nek uit 
bij – mogelijk controversiële – onderwerpen, als
je op een podium staat, bij discussies en in debatten.
Je gaat uitdagingen aan en overtreft jezelf.

Drijfveren en motivatie. Je bent 
sociaal-liberaal en intrinsiek gemotiveerd 
om de komende 4 jaar het beste uit jezelf 
te halen om de D66 idealen te realiseren. 
Onderwerpen waarop je expertise hebt 
en waarvoor je een speciale passie 
voelt en nieuwe dossiers. Je bent 
bovengemiddeld initiatiefrijk.

je op een podium staat, bij discussies en in debatten.

Onderwerpen waarop je expertise hebt 
en waarvoor je een speciale passie 
voelt en nieuwe dossiers. Je bent 
bovengemiddeld initiatiefrijk.

Overtuigingskracht. Niet getuigen 
maar overtuigen. Je hebt een krachtige 
boodschap met concrete voorbeelden en 
straalt het geloof daarin uit. Je anticipeert 
op twijfels en tegenargumenten en 
hanteert een goede mix tussen zakelijke 
argumenten, humor, relativering en begrip 
voor de situatie van de ander. 

Leervermogen. Je ontwikkelt jezelf graag en 
continu en leert snel. Of dat nu een nieuw, 
complex onderwerp betreft, ontwikkelingen in 
de maatschappij of het politieke handwerk en de 
mores in de Tweede Kamer.

Onderhandelen. Je kunt schaken op meerdere 
borden en overziet het geheel: je eigen inhoud 
en belangen en die van de anderen, het politieke 
krachtenveld, de onderlinge verhoudingen. Timing 
is alles. Je bent vasthoudend én flexibel.



Wat breng jij (nog meer) mee
 Integriteit. Een landelijk politicus leeft in een 

glazen huis en kan ieder moment in de Kamer 
of door de media ter verantwoording worden 
geroepen. Je bent transparant en discreet en 
je altijd bewust van je voorbeeldfunctie als 
volksvertegenwoordiger en fractielid. Er zijn geen 
issues die jou of de partij in verlegenheid kunnen 
brengen.

Je kunt mensen aan je binden op onderwerpen 
en mobiliseren om mee te doen.

Politieke vaardigheden. Je hoeft niet persé 
politieke ervaring te hebben om over de volgende 
kwaliteiten te beschikken: 

• Strategisch inzicht & visie - op korte en lange 
termijn. Verbanden zien en kunnen duiden. 

• Analytisch ijzersterk - hoofd- en bijzaken 
onderscheiden, snel de essentie uit 
vraagstukken halen, oordeelsvorming. Je bent 
in staat een dossier politiek te behandelen 
zonder alle details te kennen.

• Uitstekend ontwikkeld politiek gevoel –weten 
wat er leeft in de samenleving, razendsnel het 
politieke speelveld overzien en daarop acteren. 

• Invalshoek D66 kunnen toepassen op 
uiteenlopende thema’s – in elk vraagstuk 
de D66 kansen zien en daar een verhaal bij 
hebben – inhoudelijk scherp en aansprekend.

Je voelt je als een vis in het water op het 
podium en voor de camera, op verwachte en 
onverwachte momenten, in kleine zaaltjes en
bij grote gebeurtenissen.
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Welke achtergrond heb je 

Een boegbeeld die in een beeldbepalende 
functie effect heeft gesorteerd.

Bekend in de politiek (en mét de politiek).
Een hands-on politicus met ervaring in de 
landelijke, regionale of lokale politiek.

OF

een idealistische zij-instromer met 
een buitengewoon netwerk, die met 
baanbrekende initiatieven resultaten in bijv. 
het onderwijs, de zorg of het klimaat heeft 
gerealiseerd. En die met deze expertise een 
gezichtsbepalende rol kan spelen.

Breed bekend door resultaten die landelijk 
impact hebben en waarover gesproken wordt.

Een persoonlijkheid met levenservaring
en een groot incasseringsvermogen en 
uithoudingsvermogen.

Een vernieuwer die midden in de 
maatschappij staat en vanuit eigen ervaring, 
met authenticiteit en gezag, voortvarend met 
je portefeuilles aan de slag gaat.

 Een (toekomstig) 
volksvertegenwoordiger-pur-sang, met 
brede werkervaring, en een grote achterban, 
die een frisse blik van buiten naar binnen 
brengt. Die kiezers het vertrouwen geeft 
dat jij knelpunten gaat oplossen, dat de 
toekomst bij jou in goede handen is.



Weet je zeker dat jij deze 
topkandidaat zou kunnen zijn? 
Stel je kandidaat!

Pas jij in dit profiel, maar twijfel je 
nog? Dan spreken we je graag.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 
voor het Tweede Kamerlid geldt 
voor D66: Geen woorden, maar 
daden. We zoeken aantoonbare 
ervaring, bewezen kwaliteiten.

D66 streeft naar het samenstellen 
van een divers team – gebaseerd 
op inhoudelijke expertise, kennis 
& ervaring, maatschappelijke 
& culturele achtergrond en 
persoonlijkheidstypes.

Kandidaatstelling Tweede 
Kamerverkiezingen


