Lijsttrekker
Proﬁel

Wij zoeken een leider met

Een politicus met charisma door persoonlijkheid en staat van dienst.
Inspirerend, overtuigend, strategisch en transparant.
Onze lijsttrekker is een kiezersfavoriet en leider.
Degene die opvalt en kiezers positief bijblijft na een debat of
ontmoeting.

lef

Team D66

Visie en plannen
omzetten in resultaten

Aanpakkers en
doeners die zaken voor
elkaar krijgen

Dé Toekomstpartij

Optimistisch en
herkenbaar

Vooruitkijken

Progressief en
radicaal

Fris en ambitieus

Topteam van
kandidaten

Die precies weten

wat er speelt

Voor
de toekomst!

Aanvoerder

Verrassend,
nieuwsgierig en
gedreven

Wie ben

jij
Creatief

Een
persoonlijkheid

Totaal jezelf

Politiek
Natuurtalent
Oorspronkelijk
Iemand
met lef

Wat maakt jou tot onze

kiezersfavoriet

Je hebt een authentiek
verhaal: waarom nu, waarom jij?

De doelgroep van Toekomstpartij D66
herkent zich in jou. Je luistert goed en
adresseert onderwerpen die er toe doen;
in de juiste woorden. De toekomst is bij
jou in goede handen.

Je bent verbindend en inspirerend;
aantrekkelijk voor grote kiezersgroepen.

Je bent empathisch. Vanuit
autoriteit geef je het gevoel dat je
snapt wat er bij kiezers leeft en dat
je je daarvoor gaat inzetten.

Je bent met plezier het boegbeeld van
de partij, continu in de spotlights. Op
alle mogelijke podia; in de politieke arena,
binnen de vereniging D66 en overal in
het land.

Je komt betrouwbaar en eerlijk
over. Je speelt geen spelletjes.

Bij het zien van je foto denken mensen: die
vertrouw ik het land toe. Je laat het beeld
achter: wat die persoon zegt klopt.

Je hebt heel veel lef; in
plannen, debatten, discussies.

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.

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.

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.

Niets doen is geen optie. Nederland en Europa

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.

Daarom zijn jij en D66 nodig.
Juist nu.

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.

Welke

leiderschapskwaliteiten heb je

Je onderscheidt je, bent kleurrijk.

Je durft duidelijk stelling te nemen.

Je bent besluitvaardig en hebt
een ﬂinke dosis overtuigingskracht.

Je geeft met ﬂair leiding aan Tweede
Kamerkandidaten: een team met sterke,
gedreven persoonlijkheden; vernieuwers
met en zonder politieke achtergrond.

Je waait niet met alle winden mee en durft
impopulaire dingen te zeggen. Je doet dat op zo’n
manier dat mensen het accepteren.

Je kunt inspireren, bent aanstekelijk.

Je bent een leider in de traditie van onze
constructieve (progressieve, liberale) politiek.

Je bent gezaghebbend, stijgt boven
anderen uit. Mensen vinden je sympathiek.
Je kunt schakelen in leiderschapsstijlen
en coacht teamleden actief.

Waar blink je – als

politiek leider – in uit

Je hebt een duidelijke toekomstvisie en
strategische denkkracht: sturend, (doorleefd)
progressief, vooruitdenkend en liberaal.

Je ziet in elk vraagstuk de D66-kansen en hebt
daar een verhaal bij – inhoudelijk scherp
en aansprekend. Je zoekt hiermee actief de
publiciteit op.

Je kunt snel schakelen bij nieuwe inzichten
of veranderende omstandigheden.

Je bent maximaal beschikbaar en hebt een
enorm uithoudings -en doorzettingsvermogen.
Je laat zien dat je ook een leven naast de politiek
hebt.

Je houdt koers en laat je daar niet door iedere
peiling of druk van de media van aﬂeiden.

Je beheerst het politieke spel.

Je staat uitermate stevig in je schoenen,
op politiek en persoonlijk vlak. Je hebt een
bovengemiddeld incasseringsvermogen
en kunt tegen persoonlijke hardheid. Je
humor en relativeringsvermogen
helpen daarbij.

Je hebt sensitiviteit, continue alertheid
en een scherpe antenne voor politieke
kansen.

Waar kom je vandaan / Wat

breng je mee
Je hebt ervaring in

Je hebt robuuste

leidinggevende ervaring
in de landelijke of
Europese politiek.

complexe politieke
onderhandelingen, waarbij

grote belangen
speelden

Je hebt bewezen dat je je goed
staande houdt bij weerstand.
Je brengt vanuit je

maatschappelijke ervaring –

middenin de samenleving – een
frisse blik en actuele kennis en
ervaring van buiten naar binnen.
De kwaliteiten die we vragen van toekomstig
Tweede Kamerleden zijn uiteraard ook op de
lijsttrekker van toepassing!

Kandidaatstelling lijsttrekker
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 kandidaatstelling voor de
lijsttrekker geldt voor D66: Geen
woorden, maar daden.
We zoeken aantoonbare ervaring,
bewezen kwaliteiten.
Laten zien wat je kunt, in plaats
van erover praten.
Praktijkervaring die zwaarder
weegt dan een theoretische
achtergrond.
Persoonlijkheidskenmerken die
belangrijker zijn dan – alleen –
diploma’s.

