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Haarlem  D66 krijgt het voor elkaar 

Profiel	Lijsttrekker	D66	Haarlem			GR2022	
 
De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Haarlem, een gedreven sociaal-liberaal politicus, die 
inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te binden. De lijsttrekker is communicatief sterk, 
debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en weet alle inwoners te bereiken en kan goed 
omgaan met de media. 
 
Verantwoordelijkheden 
De lijsttrekker geeft profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere partijen 
onderscheidt. In dat profiel zijn de richtingwijzers van D66 herkenbaar. Je bent sociaal-liberaal in 
hart en nieren en weet het gedachtegoed lokaal te vertalen. Je bent in staat D66 Haarlem 
voortdurend zichtbaar te maken en kan de politieke agenda bepalen, terwijl je tegelijkertijd 
resultaatgericht onderhandelaar bent. 

• Als lijsttrekker heb je een breed draagvlak binnen de afdeling, de stad en de partij. Je toont 
leiderschap, zowel in- als extern en straalt realisme en daadkracht uit. 

• Je zorgt voor een sterke positionering van D66, bent politiek strategisch onderlegd en gaat 
waar nodig strategische allianties met andere partijen aan. 

 
Profiel lijsttrekker 
De D66 lijsttrekker voldoet aan de kwalificaties als D66 Haarlem raadslid. Aanvullend voor de 
lijsttrekker geldt: 

• Heeft een brede en duidelijke politieke visie op de toekomst van Haarlem, de noodzakelijke  
rol van het sociaal-liberalisme daarin en is ijzersterk op de inhoud; 

• Heeft leiderschapskwaliteiten en toont deze. 
• Is in staat zijn of haar visie gezaghebbend over te brengen en is strategisch sterk; 
• Is een aansprekende persoonlijkheid en heeft zich bewezen in overtuigend agenderen en 

argumenteren. 
• Hij of zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Wees voorbereid op de 

tijdsinspanning die de functie vereist.  
• Hij/zij heeft verbindende kwaliteiten met de stad, lokale politiek, college, afdeling en binnen 

de fractie. 
  
Om je te kunnen kandideren als lijsttrekker van de D66 is een half jaar onafgebroken lidmaatschap 
van D66 een vereiste. In voorkomende gevallen kan het Landelijk Bestuur besluiten dispensatie te 
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verlenen. Je dient minimaal 1% van het ledenbestand met ondersteuningsverklaringen van 
stemgerechtigde D66 leden te kunnen overleggen bij je kandidaatstelling. Vanzelfsprekend heb je 
voldaan aan de contributieverplichting. 
 
Je kunt je aanmelding sturen naar secretarisd66haarlem@gmail.com.  
 


