
  
Profiel Voorzitter (Permanente) Programmacommissie 
 

 

Legt verantwoording af aan: aan de AAV, indien direct verkozen, anders aan de Secretaris Politiek 

Doel van de functie: 
 
De Voorzitter van de (Permanente) Programmacommissie (verder PPC te noemen) geeft leiding 
aan de totstandbrenging en doorontwikkeling van verkiezingsprogramma’s. Het is een 
projectleider die het overzicht weet te houden over uiteenlopende inhoudelijke projecten gericht op 
standpuntvorming voor de (middel)lange termijn in de partij. Hij/zij coacht de betrokken schrijvers 
en werkgroepen en helpt de opgeleverde stukken op inhoud en kwaliteit te schatten. Hij/zij is een 
netwerker pur sang en weet daarbij de expertise van binnen en buiten de partij te mobiliseren en 
gebruik te maken van de ‘laatste stand van onderzoek’ in het veld en bij de fractie. 
Vanzelfsprekend beschikt de voorzitter over politieke sensitiviteit en de diplomatieke kwaliteiten 
om alle relevante belangengroepen (vrijwilligers, leden van D66, bestuur en fractie) aan boord te 
houden, ook bij tegenstrijdige meningen of belangen. De voorzitter hoeft zelf geen 
schrijfvaardigheid te bezitten, maar moet een goede tekst wel op waarde kunnen schatten, en het 
proces tot die tekst in goede banen kunnen leiden. 
 
Organisatorische positie: 
Het werk van PPC valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Politiek in het bestuur. 
Daarmee legt de voorzitter van de PPC dus ook verantwoording af aan die Secretaris Politiek, 
maar indien hij/zij direct gekozen wordt door de AAV ook aan de leden.  
 
Functieprofiel: 
• Is een denkende doener: in staat om in korte tijd kennis te nemen van lokale politieke 

discussies, denkkaders en thema’s, deze te doorgronden en te (laten) vertalen naar heldere 
voorstellen voor standpunten en/of te duiden wat er nog voor nodig is om tot een helder 
standpunt te komen. 

• Is proactief, beschikt over netwerkvaardigheden, heeft uitstekende communicatieve 
vaardigheden, heeft natuurlijk overwicht, kan het verkiezingsprogramma goed verwoorden en 
verdedigen, kan mensen overtuigen en binden. 

• Heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit. Begrijpt de vijf richtingwijzers en 
de sociaalliberale waarden (sociale rechtvaardigheid, zelfbeschikking, radicale 
kansengelijkheid, toekomstvastheid en democratische controle) en kan deze uitdragen. 

• Weet te enthousiasmeren en het beste te halen uit (de samenwerking met) vrijwilligers, 
fractieleden, bestuur, schrijvers en werkgroepen. 

• Snapt de werking van de interne democratie van de vereniging D66 en de waarde van 
wijzigingsvoorstellen die van leden afkomen, en weet deze waarde op juiste wijze in te 
zetten. 
 
 

  



Competenties: 
 
Overtuigingskracht 
Slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier enthousiast 
voor te maken. Weet door natuurlijk overwicht gemakkelijk instemming te verkrijgen. Heeft 
weloverwogen argumenten voor plannen en besluiten. Weet argumenten goed over te brengen. 
Speelt effectief in op de argumenten van anderen. Weet anderen voor zich te winnen. 

Coachen 
Motiveert anderen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Geeft heldere en opbouwende feedback aan 
anderen over wat goed ging en minder goed. Heeft zicht op de sterke en ontwikkelpunten van 
anderen. Confronteert mensen als dat nodig is met hun manier van werken, om ontwikkeling te 
realiseren en om de doelen te halen. 

Politieke sensitiviteit 
Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en 
beschikken over verbindend vermogen. Weet ideeën, posities en partijen te verbinden. Is zich 
bewust van verschillende belangen die spelen. Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen 
en problemen. Herkent sociaalliberale kansen. Weet anderen effectief te beïnvloeden. 

Ondernemerschap 
Signaleert kansen en mogelijkheden en acteert zelfstandig. Handelt op eigen initiatief en haakt 
onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen. Organiseert goed en makkelijk. Onderneemt zelf actie 
indien daar aanleiding voor is. 

Analytisch vermogen 
Heeft vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in hanteerbare 
proporties. Doorziet snel hoe zaken onderling met elkaar in verband staan. Heeft het vermogen 
lastige problemen snel te doorgronden. Weet complexe problemen in kleine stukken op te delen. 
Kan zich snel ingewikkelde informatie eigen maken en dit voor anderen inzichtelijk maken. Begrijpt 
de sociaalliberale uitgangspunten en kan deze omzetten in standpunten. 
 
Verbinden 
Stimuleert de samenwerking met andere partijen, groeperingen en personen, binnen en buiten de 
partij. Zorgt dat informatie met alle betrokkenen wordt gedeeld. Brengt iedereen tijdig op de 
hoogte van wat speelt. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft 
deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer. 

 


