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Profiel kandidaten Provinciale Staten
Bijgaand profiel is gebaseerd op het profiel van het D66 Noord-Holland voor de Provinciale Staten verkiezingen
van 2015 en geëvalueerd voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2019. Het profiel gaat uit van een aantal te
vervullen rollen. Van individuele fractieleden kan niet worden verwacht dat zij alle genoemde rollen van de fractie
kunnen vervullen. Dit is niet onoverkomelijk: eigenschappen die in een persoon meer of minder aanwezig zijn,
kunnen worden aangevuld door andere fractieleden. Wel zou het potentiële Statenlid over kwaliteiten moeten
beschikken, die in de loop van de Statenperiode verder worden ontwikkeld. Diverse profielen zijn belangrijk voor
een goed samengesteld team. Vanzelfsprekend is voldoende beschikbare tijd een voorwaarde om de functie van
Statenlid te kunnen vervullen. In het onderstaande profiel, dat is bedoeld als een meetlat voor (potentiële)
Statenleden, komt een aantal vereiste eigenschappen voor een Statenlid aan bod.
Deze vereisten zijn in 3 categorieën verdeeld: beschikbaarheid, vaardigheden en persoonlijkheid. De categorie
beschikbaarheid spreekt voor zich. Bij de categorie vaardigheden wordt aangegeven welke vaardigheden in
principe worden verwacht van individuele statenleden. Onder het kopje persoonlijkheid wordt aangegeven welke
karaktereigenschappen van belang zijn.

Beschikbaarheid
1) Het Statenlid investeert voldoende tijd in het statenlidmaatschap. Het Statenlid neemt niet alleen
deel aan vergaderingen van provinciale staten, commissies en de fractie, maar vervult ook bij
andere gelegenheden, zoals interactieve processen, een vertegenwoordigende functie. Het
Statenlid is in staat om zijn/haar tijd voor het Statenlidmaatschap flexibel en effectief te besteden.

Vaardigheden
2) Het Statenlid is goed bekend met het D66 gedachtegoed, ondersteunt dit en draagt het overtuigend
en inspirerend uit in provinciale staten, media en externe bijeenkomsten, en weet dit gedachtegoed
te vertalen naar de praktijk van het provinciaal bestuur. Het Statenlid heeft voorts kennis van de
vereniging D66 en weet zich hierin uitstekend te bewegen.
3) Het Statenlid is maatschappelijk betrokken. Het Statenlid kent zijn/haar omgeving en neemt deel, of
heeft deelgenomen, aan maatschappelijke activiteiten en houdt contact met zijn/haar lokale D66
afdeling. Het Statenlid heeft hierdoor inzicht in wat er leeft in de provincie.
4) Het Statenlid controleert Gedeputeerde Staten. Het Statenlid vergaart actief informatie. Hij/zij
onderhoudt hiertoe een eigen netwerk. Het Statenlid gebruikt deze informatie actief en kritisch voor
controle van Gedeputeerde Staten. Het Statenlid is in staat om informatie te interpreteren en politiek
te vertalen, hierover een eigen mening te vormen en deze uit te spreken. Het Statenlid gaat in alle
openheid (in de Statenvergadering en in de samenleving) de discussie aan met Gedeputeerde
Staten.
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5) Het Statenlid vertaalt de publieke agenda naar de agenda van Provinciale Staten en stelt kaders
voor het beleid van Gedeputeerde Staten. Het Statenlid verzamelt actief informatie uit verschillende
bronnen over ontwikkelingen binnen de provinciale gemeenschap die van belang zijn voor de visie
van de Statenfractie op de toekomst. Gedacht kan worden aan publicaties in kranten en vakbladen,
aan verhalen van bewonersorganisaties en andere belangengroepen. Het Statenlid verwerkt
informatie over relevante beleidsontwikkelingen tot punten die op de (politieke) agenda van
Provinciale Staten en commissies thuishoren. Hij/zij weet deze punten overtuigend te
communiceren naar de andere betrokken partijen en weet bij het opstellen van deze punten
verschillende belangen af te wegen. Het Statenlid betrekt deze informatie ook bij het stellen van
kaders voor het beleid van Gedeputeerde Staten (collegebeleid). Dit laatste doet hij/zij met name
door het uitoefenen van verordenende en budgettaire bevoegdheden.
6) Het Statenlid ziet er pro-actief op toe dat inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties actief bij
beleidsvorming betrokken worden. Het Statenlid levert waar nodig een eigen bijdrage aan
interactieve besluitvormingsprocessen en andere instrumenten om belanghebbenden actief te
betrekken bij het ontwikkelen van beleid en het oplossen van problemen. Hij/zij heeft daarvoor
inzicht in dergelijke processen en beschikt over inlevingsvermogen. Daarnaast geeft het Statenlid in
ieder geval voor zijn/haar taakveld aan wat wel besproken kan worden binnen interactieve
besluitvormingsprocessen en wat niet. Dit laat onverlet dat interactieve processen, voor zover deze
betrekking hebben op de toekenning van bestuursbevoegdheden, een primaire
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten zijn.
7) Het Statenlid heeft kennis van of affiniteit met één of meerdere aspecten van het provinciaal
bestuur. Het Statenlid is bekend met of heeft affiniteit met een aantal beleidsterreinen. Het Statenlid
is bereid om zich in deze terreinen te verdiepen en kennis op te doen van de nieuwe bestuurlijke
verhoudingen, de werkprocessen binnen de provincie en de provinciale financiën. Bij voorkeur
vormt de kennis van het Statenlid een aanvulling op de aanwezige inhoudelijke kennis van overige
fractieleden.
8) Het Statenlid beheert de beschikbare tijd optimaal. Het Statenlid verdeelt zijn/haar tijd tussen
overleg binnen het provinciehuis en contacten met inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties, en leden en andere organen binnen D66. Daarbij is hij/zij zich bewust van het belang
van zijn/haar vertegenwoordigende functie. Hij/zij maakt daartoe actief gebruik van bestaande
netwerken en ontwikkelt die verder. Het Statenlid investeert in het belang van een effectieve
samenwerking ook in goede relaties met collega Statenleden van andere partijen om zo
gemeenschappelijke doelen te kunnen bereiken.
9) Het Statenlid kent en gebruikt de instrumenten voor een dualistisch provinciebestuur. Het Statenlid
is, eventueel na scholing, op de hoogte van de instrumenten die dit bestuur ter beschikking heeft en
weet deze waar nodig ook daadwerkelijk te gebruiken.
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10) Het Statenlid kan goed functioneren in een team, pakt zelfstandig taken op, stemt bezigheden goed
af met anderen en laat zich in zijn/haar portefeuilles adviseren door specialisten binnen fractie of
partij. Het Statenlid stelt voor zichzelf doelen voor de Statenperiode. Het Statenlid kan verder
anderen motiveren en draagt bij aan de goede sfeer binnen de fractie.

Persoonlijkheid
11) Het Statenlid is nieuwsgierig, kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze. Het Statenlid
heeft een actieve interesse in zijn/haar omgeving en zoekt graag dingen uit. Hij/zij weet waar
relevante informatie kan worden gehaald en weet aangeboden informatie op waarde te schatten.
Het Statenlid beschikt over inzicht in de waarde van informatie en hoe deze informatie het beste kan
worden gecombineerd. Hij/zij weegt belangen tegen elkaar af. Daarnaast beschikt het Statenlid over
affiniteit met communicatie- en discussietechnieken. Deze eigenschappen spelen een belangrijke
rol bij de taken en vaardigheden die van belang zijn bij de agendavorming en controlerende functie.
12) Het Statenlid heeft plezier in discussie, heeft lef om zijn/haar standpunt te verdedigen én waar nodig
te wijzigen. Het Statenlid heeft plezier in het openbare debat en in onderhandelingen met inwoners,
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de overige Statenleden en Gedeputeerde
Staten. Het Statenlid is in staat het eigen standpunt en dat van de fractie te verwoorden en te
verdedigen, zowel in Provinciale Staten als in de media. Hij/zij staat open voor tegenargumenten en
weet deze op waarde te schatten.
13) Het Statenlid is in staat te incasseren en te relativeren. Het Statenlid is niet snel uit het veld te
slaan, wanneer hij/zij anderen niet weet te overtuigen. Het Statenlid heeft oog voor de wijze waarop
het politieke spel wordt gespeeld. Hij/zij kan tegenslagen incasseren en relativeert kritiek.
14) Het Statenlid is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie en legt actief, en dus
ook zonder dat daar naar gevraagd is, verantwoording af aan de bevolking en de leden van D66
over de eigen politieke keuzes en die van de fractie. Daarnaast kijkt het Statenlid zowel kritisch naar
het eigen functioneren als naar het functioneren van de Statenfractie. Waar mogelijk stelt hij/zij
aanpassingen voor of is bereid bij te leren. Tegelijkertijd is het Statenlid bereid om als een sterk
team naar voren te komen in de Staten en naar de achterban en de buitenwereld en heeft het
vermogen om zich als fractielid te voegen in een meerderheidsbesluit als hij/zij het daar eigenlijk
niet mee eens bent.
15) Het Statenlid beschikt over creativiteit, openheid en inlevingsvermogen/gevoel voor politieke
verhoudingen. Het Statenlid ziet een uitdaging in nieuwe instrumenten en ontwikkelingen, zoals
interactieve beleidsvoering, maar ook in vastgelopen, moeilijke bestaande situaties. Hij/zij gebruikt
creativiteit bij het omgaan met zowel nieuwe als bestaande instrumenten en situaties. Het Statenlid
staat open voor nieuwe ideeën en beschikt over inlevingsvermogen in andere spelers in het
politieke spel. Hij/zij heeft inzicht in wat wel en wat geen politiek haalbare oplossingen zijn. Deze
eigenschappen spelen een belangrijke rol bij de uitoefening van de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende functie. Het Statenlid ontwikkelt en onderhoudt een goede relatie
met de Commissaris van de Koning en de Gedeputeerden op zijn/haar portefeuilles.
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16) Het Statenlid is integer in zijn/haar handelen, zowel binnen de Provinciale Staten als binnen de
partij en in relatie tot anderen. Dit betekent dat het Statenlid eerlijk en oprecht is en zich niet laat
beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
17) Het Statenlid moet goed kunnen functioneren in een papierloze omgeving.

Lijsttrekker – aanvullende punten
18) De lijsttrekker is in staat om een zelfstandig politiek profielte ontwikkelen, weet te inspireren en
mensen te overtuigen.
19) Hij/zij is in staat om in campagnetijd van de kandidatenlijst een sterk team te maken voor het voeren
van een enthousiaste verkiezingscampagne.
20) De lijsttrekker is actief betrokken bij het tot stand komen van een verkiezingsprogramma met visie
voor de toekomst van Noord-Holland.
21) De lijsttrekker heeft onderhandelingsvaardigheden en politiek gevoel voor een goed resultaat bij het
vormen van een coalitie.

Algemeen
22) Kandidaten kunnen geen campagneleider worden. Wel wordt hun inzet in de campagne verwacht,
in voorkomende gevallen inclusief het op zich nemen van organisatorische taken in het
campagneteam. Lidmaatschap van het campagneteam mag niet bijdragen aan het voeren van een
persoonlijke campagne. Het bestuur stelt in overleg met de lijsttrekker richtlijnen op ten aanzien van
persoonlijke campagnes. Rode draad in deze richtlijnen is: persoonlijk campagnevoeren mag, maar
altijd in overleg en altijd als integraal onderdeel van een bredere D66 campagne, overeenkomend
qua toon en inhoud. Campagneleider en lijsttrekker zien toe op het nakomen van deze richtlijnen.
23) Het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal,
provinciale staten, openbare lichamen en gemeenteraden,dan wel ander direct gekozen
vertegenwoordigende functie namens de partij zijn onderling onverenigbaar. Indien een lid reeds
een vertegenwoordigende functie bekleedt kan hij/zij zich wel kandidaat stellen voor PS2019 en zal
de kandidaat een keuze moeten maken indien verkozen. Ook zal het reeds bekleden van een
vertegenwoordigende functie een rol spelen bij de lijstadviescommissie welke kan adviseren om
kandidaten op een lagere plek of niet op de lijst te plaatsen.
24) Vertegenwoordigers namens D66 in de Provinciale Staten en Gedeputeerden Staten zijn verplicht
om een vastgesteld deel van hun inkomen uit hoofde van hun politieke functie af te dragen aan de
partij. Om nakoming van deze regeling te verzekeren en bovendien kandidaten voor functies tijdig
op het bestaan van deze regeling te wijzen, bevat het kandidaatstellingsformulier van de interne
verkiezingen ten behoeve van het opstellen van de kieslijst voor politiek vertegenwoordigende
functies in de Provinciale Staten een verklaring dat de kandidaat akkoord gaat met de
afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers en met het verstrekken van informatie omtrent het
voldoen aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers door de penningmeester aan een
eventuele stemadviescommissie. De vigerende afdrachtregeling kent een percentage van 5%.
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