
 

 

Vacature D66 Zuid-Holland gedeputeerde   
  

 Algemeen:  

• De gedeputeerde beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en straalt 

senioriteit uit.  

• De gedeputeerde heeft affiniteit met de bestuurslaag van de provincie en kennis van 

één of meer relevante beleidsterreinen, en de bereidheid ook andere 

beleidsterreinen te behartigen.   

• De gedeputeerde heeft kennis van de uitdagingen in Zuid-Holland. 

• De gedeputeerde is fulltime beschikbaar voor bestuur van de provincie. In overleg 

kan een gedeputeerde een aantal nevenfuncties bekleden. Deze mogen niet 

conflicterend zijn met de positie van gedeputeerde.   

• De gedeputeerde heeft ervaring met en/of kennis over de dimensies van diversiteit & 

inclusie en weet daar bewust en met de juiste sensitiviteit mee om te gaan. 

• Lidmaatschap van D66 is een pré, maar niet vereist. Indien geen lid, is de 

gedeputeerde dit wel bereid te worden en is de gedeputeerde aantoonbaar sociaal 

liberaal in denken en doen. De gedeputeerde verbindt zich voor de volledige periode 

van de statenperiode aan de functie . 

 

Je bent een verbinder die:  

• Het boegbeeld van D66 in de provincie is, met een aansprekend en innemende 

persoonlijkheid. 

• Sterk maatschappelijk betrokken is. 

• In verbinding staat met de inwoners en achterban, hen tijdig betrekt in 

beleidsvorming en draagvlak weet te vinden.  

• Uitstekend in staat is om te communiceren met en naar, inwoners, andere partijen, 

de achterban en andere partners waarmee wordt samengewerkt.  

• Een goede netwerker met een breed netwerk in en buiten de provincie, in 

gemeenten en organisaties (of is in staat zich dit snel eigen te maken) is. 

• Een teamspeler in het college is.  

• Zorg draagt voor een goede verhouding met de fractie.  

• Toegankelijk is voor de media en zowel beleid als gemaakte keuzes eenvoudig en 

begrijpelijk weet toe te lichten. 

 

Je bent een bestuurder die:  

• Beschikt over een gezonde dosis politieke moed en zaken aan de orde stelt die 

misschien gevoelig liggen in de maatschappij, maar die wel belangrijk zijn.  

• Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel verantwoording draagt en bereid is af te 

leggen voor een grote organisatie en de politieke resultaten hiervan.  

 



 
 

• Moed heeft om op sommige terreinen een bescheiden rol te durven spelen en 

anderen de ruimte te laten, wanneer dat beter is om resultaten te halen.   

• Als het nodig is in het college de leiding neemt.  

• Functioneert als een rolmodel. 

• Zuiverheid van bestuurlijk handelen koppelt aan een fijn gevoel voor politieke 

verhoudingen   

• Constructief, transparant, responsief en integer is in handelen en contacten met 

inwoners, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

• Zelfstandig functioneert ten opzichte van Provinciale Staten.   

• Stressbestendig ,flexibel is, rust uitstraalt en beschikt over incasseringsvermogen. 

• Zich bewust is van het grote afbreukrisico van de functie.  

• Initiatiefrijk is en initiatieven op waarde weet te schatten.   

• Toegankelijk en benaderbaar is en die open staat voor discussie en debat.  

• Een onafhankelijk denker is, die ook open staat voor advies en feedback.  

 

Je beschikt over de volgende vaardigheden:  

• Je bent bestuurstechnisch sterk en hebt uitgebreide bestuurlijke ervaring, in het 

openbaar bestuur of het bedrijfsleven.  

• Je weet welke strategie er wanneer gevolgd moet worden.  

• Je doorziet welke intenties de collega’s van andere politieke partijen hebben en kan 

in het college uitstekend uit de voeten. 

• Je bent bestuurlijk georiënteerd en hebt een scherp inzicht in bestuurlijke 

verhoudingen.   

• Je bent goed en bedreven in het politieke debat.  

• Je beschikt over bewezen onderhandelingsvaardigheden.  

 

Je bent een D66’er in denken en doen:  

• Zichtbaar is als D66-er in dagelijks bestuur van de provincie.   

• Goed bekend is met het sociaal liberale gedachtengoed van D66. 

• De waarden en normen van D66 laat doorklinken in de bestuursstijl. 

• Actief de samenwerking zoekt met de Statenfractie, wethouders en afdelingen in de 

provincie.  

• Kennis heeft van het provinciale en landelijk partijprogramma en deze programma’s 

onderschrijft. 

• Het partijprogramma en het daarvan afgeleide collegeprogramma als richtsnoer 

gebruikt voor politiek handelen.  

• Publiek uitdraagt hoe het gedachtegoed omgezet wordt in concrete resultaten.  

• Kennis en ervaring deelt met de rest van partij. 

• Goede netwerk heeft in alle geledingen van de partij of deze snel op kan bouwen. 

 

 


