
 

 
 
Profiel algemeen 
De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 in Zuid-Holland, voor en tijdens de provinciale statenverkiezingen en 
gedurende de daaropvolgende periode van vier jaar. De lijsttrekker is motiverend, verbindend en charismatisch. 
De lijsttrekker is communicatief sterk, is een uitstekende debater en weet goed om te gaan met de media.  
De lijsttrekker draagt net als de overige kandidaten het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 overtuigend en 
inspirerend uit. De lijsttrekker is een gezichtsbepalend figuur: in de partij, in de regio en in de Provinciale Staten. 
Deze positie weet de lijsttrekker goed in te zetten voor het realiseren van de D66-agenda. Het gaat de 
lijsttrekker niet om de eigen profilering, maar om de partij!  
 
Verantwoordelijkheden 
Als lijsttrekker:  

• Ben je het gezicht van de campagne PS2023;  
• Maak je de verbinding met de leden, met het regiobestuur en de afdelingen in Zuid-Holland; 
• Weet je goed samen te werken met andere partijen om de D66-agenda te realiseren en weet je de 

agenda van de provincie en van Gedeputeerde Staten te beïnvloeden; 
• Werk je goed samen in verschillende provinciale overleggen; 
• Informeer je de leden op regelmatige wijze over de ontwikkelingen en belangrijke politieke thema’s;  
• Werk je goed samen met de voorzitter van het regiobestuur; 
• Leg je verantwoording af over je eigen functioneren in de fractie en heb je een jaarlijks 

evaluatiegesprek met de regiovoorzitter en de politiek secretaris. 
 

Competenties  
  
• Visie 

Je hebt politiek inzicht, een duidelijke visie op belangrijke politieke thema’s in de provincie Zuid-Holland en 
je bent in staat de verschillende onderwerpen in samenhang te beschouwen. 

• Politieke sensitiviteit 
Je weet hoe het politieke speelveld werkt, je herkent de complexe belangen en je kan de haalbaarheid van 
voorstellen goed inschatten. Je ziet in elke vraagstuk D66-kansen en je hebt daar een verhaal bij.  

• Samenwerking 
Je werkt samen binnen en buiten de fractie aan een gezamenlijk resultaat door een goede afstemming met 
verschillende partijen, stakeholders en belangen. Je bent goed in staat om verschillen bij elkaar te 
brengen, in het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties. 

• Leidinggeven 
Je bent in staat om de fractie tot team te vormen, waarbij eenieder in staat is zijn of haar eigen invulling te 
geven waarbij je met elkaar als team werkt aan de D66 agenda, waarbij je als coach optreedt naar je 
fractiegenoten en durft op te treden als de situatie daar om vraagt. 

• Netwerkgericht 
Je bent goed in het ontwikkelen en verstevigen van relaties, samenwerkingsrelaties en coalities binnen en 
buiten de eigen statenomgeving om informatie, steunen of medewerking te verkrijgen. 

• Besluitvaardig 
Je bent vaardig in het nemen van besluiten en je durft besluiten te nemen. Dat kunnen besluiten zijn die 
door je collega’s of je omgeving gewenst zijn, maar je durft ook beslissingen te nemen die tegen de 
stroming in gaan, beslissingen die goed zijn voor de partij. 

 
Persoonsprofiel  
• Je hebt enige politieke vaardigheden, je voldoet aan de profielschets van lijsttrekker en je voldoet aan de 

profielschets van Statenlid. Politieke ervaring is geen vereiste, wel een pre; 
• Je onderschrijft het gedachtegoed van D66 en het regionale verkiezingsprogramma; 
• Je bent in de gelegenheid minimaal 15 uur per week te besteden aan de werkzaamheden als Statenlid; 
• Je bent minimaal een half jaar lid van D66 (vanaf de sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn); 
• Je stemt in met de afdrachtregeling en je hebt aan je contributieverplichtingen voldaan; 
• Je bereidt je voor op het Statenlidmaatschap door opleidingen te volgen die D66 aanbiedt; 
• Je onderschrijft het huishoudelijke reglement en het regioreglement. 
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