
 

Profiel kandidaten Europees Parlement – EP2019                    
 
De D66 Europarlementariër is een gepassioneerde en kritische volksvertegenwoordiger, die het 
sociaal-liberale gedachtegoed overtuigend en inspirerend uitdraagt, zowel in Europa als in 
Nederland.  
 
De parlementariër geeft het D66 gedachtegoed een stem in het Europees Parlement. Heeft grote 
affiniteit met Europa, streeft in het parlement naar openheid, transparantie en een 
onbevooroordeelde belangenafweging en is in staat steun voor voorstellen te realiseren, zowel 
binnen als buiten het parlement. De Europarlementariër heeft oog voor de verschillende belangen 
in de internationale samenleving en is goed in staat om om te gaan met andere politieke culturen. 
Heeft kennis van de Europese politiek en besluitvormingsprocessen en beschikt over de 
vaardigheden en expertise om goed te kunnen opereren in de internationale context.  
 
Als Europarlementariër ben je binnen de ALDE-fractie lid van de D66 delegatie. Deze delegatie is 
divers als het gaat om leeftijd, sekse, herkomst, achtergrond, ervaring en expertise van haar leden. 
De leden zijn in staat om individueel resultaten te boeken, maar ook bereid elkaar te ondersteunen 
en zich daarvoor op de achtergrond in te zetten. Ze zijn bereid om hun kwaliteiten ten gunste van 
het partijbelang in te zetten, waarbij het gezamenlijk resultaat voor hen meer telt dan individuele 
profilering. 
 
Het werk in het Europees Parlement vereist van zijn leden de bereidheid om langdurig en 
onregelmatig te werken in binnen- en buitenland. Daarbij vindt het werk van de parlementariër niet 
alleen plaats in de Europese circuits, maar ligt er ook een belangrijke taak in het slaan van een 
brug tussen ‘Europa en Nederland’, binnen en buiten de partij. De leden van de delegatie zoeken 
actief contact met de kiezer via de media, optredens en werkbezoeken. Daarnaast zetten zij zich 
volop in voor partij- en campagneactiviteiten.  
 

Competenties  

• Ondernemerschap: Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie 
ondernemen.  

 Een Europarlementariër ontplooit op eigen initiatief kansen en gaat risico's aan om 
 voorstellen te realiseren. Onderneemt zelf actie als daar aanleiding voor is en haakt 
 onmiddellijk aan op nieuwe initiatieven.  
 

• Oordeelsvorming: Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen 
standpunt of beslissing komen.  

 Een Europarlementariër heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen en overziet de 
 gevolgen van besluiten. De leden werken zorgvuldig, kennen hun dossiers en raadplegen 
 actief experts en stakeholders om zo tot een weloverwogen D66 standpunt te komen. 

 
• Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel 
en bruggenbouwer.  

 De Europarlementariër zoek actief naar en stimuleert de samenwerking binnen en 



 buiten de partij. Maakt onderdeel uit van een hecht en divers team en draagt hierbinnen bij 
 aan de goede onderlinge samenwerking. Staat altijd in verbinding en onderhoudt 
 goede relaties met andere politici, leden, afdelingen en regio’s van D66.  

 
• 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.  

Een Europarlementariër past zich makkelijk aan aan de internationale context en voelt  zich 
hierin thuis. Kan flexibel omgaan met de verschillende culturen en werkwijzen in het 
Europees Parlement. De parlementariër is bereid andermans ideeën te volgen als blijkt dat 
 deze beter zijn en/of het gezamenlijke belang beter dienen.  

 
• Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van 

politieke kansen en gevaren, en het beschikken over verbindend vermogen. 

 Een Europarlementariër weet ideeën, mensen, standpunten en partijen te verbinden en is 
 zich bewust van de verschillende belangen die er spelen. Herkent kansen en weet anderen 
 effectief te beïnvloeden. Stelt het eigen belang ondergeschikt aan dat van D66.  

 
• Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. 

Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van 
praktijkervaringen leren.  

Een Europarlementariër neemt makkelijk ideeën en informatie in zich op. Zoekt actief naar 
nieuwe mogelijkheden en verdiept zich in de ideeën en theorieën van anderen.  

 
 
 


