
Profielschets burgemeester
Midden-Drenthe

‘	We	zoeken	een
 burgemeester die	met	ons			
	bouwt	aan	de	toekomst’

Met gevoel voor
wat er speelt

Die verbindend
optreedt

En weloverwogen
te werk gaat



Profielschets nieuwe burgemeester Midden-Drenthe

Midden-Drenthe,	dat	is	echt	
Drenthe.	Bos,	heide,	weide,	
zand	en	veen	wisselen	elkaar	
af;	een	aantrekkelijk	landschap	
om	te	wonen,	te	werken	en	te	
recreëren.	De	34.000	inwoners	
wonen	verdeeld	over	ruim	
twintig	kernen.	Onze	gemeente	
is	in	1998	ontstaan	toen	de	
gemeenten	Beilen,	Westerbork	
en	Smilde	door	de	herindeling	
werden	samengevoegd.	De	
betrokkenheid	van	inwoners	
bij	hun	woonomgeving	is	nog	
altijd	hoog,	dorpshuizen	spelen	
daarin	een	belangrijke	rol.	

Echt Drenthe
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Als

INWONER	AAN	HET	WOORD:

“	Als	ik	onze	nieuwe	burgemeester	een	plek
	 zou	kunnen	laten	zien,	zou	het	Nieuw-Balinge
	 of	elk	ander	klein	dorp	binnen	onze
	 gemeente	zijn.	Omdat	in	de	kleinere	dorpen
	 het	sociale	gevoel	groot	is:	naoberschap.”	

In Midden-Drenthe houden we van gezelligheid 
en groeten we elkaar op straat. We springen 
bij als iemand hulp nodig heeft en ons 
zelforganiserend vermogen is groot. We 
zijn trots op dit naoberschap, dat niet alleen 
in de kleinere kernen springlevend is. Ook 
nieuwkomers kunnen op ons rekenen. In 
Drenthe communiceren we regelmatig indirect, 
we praten eerst voordat we ter zake komen. 
We begrijpen onze inwoners en de zaken die 
hun treffen goed, bijvoorbeeld de problematiek 
waar de boeren mee van doen hebben. Dat 
Midden-Drenthe omgeven is door beschermde 
natuur biedt kansen, maar stelt ons ook voor 
uitdagingen. 

Bovendien is Midden-Drenthe een 
ondernemende en levendige gemeente met 
een brede blik. Naast de agrarische sector is 
het MKB belangrijk en huisvesten we bedrijven 
waarvan vele hun producten internationaal 
afzetten. Wat ooit de afvalberg van Wijster 
was, heet nu Col du Vam: een trekpleister voor 
wandelaars en wielerliefhebbers. In september 
2023 vindt hier het EK Wielrennen plaats. 
We zijn sportief, van fietsen en voetbal tot 
paardensport en dammen. De vijfentwintig 
vakantieparken laten zien dat Midden-Drenthe 
in trek is bij toeristen, maar ze brengen 
ook opgaven met zich mee. Museumdorp 
Orvelte trekt veel bezoekers, evenals 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, waar 
we stilstaan bij een beladen verleden.

3



Profielschets nieuwe burgemeester Midden-Drenthe

In	Midden-Drenthe	zoeken	we	een	kundig	voorzitter,	
die	als	sensitief	bestuurder	daadkrachtig	èn	
verbindend	opereert.	Voor	onze	nieuwe	burgemeester	
hebben	we	een	tweetal	concrete	opgaven.	

Wat	je	te doen staat

1.
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Het verbeteren van 
het samenspel in het 
gemeentehuis

In Midden-Drenthe werken we aan een nieuwe 
bestuurscultuur. Binnen de raad, maar ook 
in het samenspel tussen de raad, het college 
en de ambtelijke organisatie. We willen 
minder de verschillen benadrukken, meer het 
gemeenschappelijke zoeken en constructiever 
samenwerken. Met het opstellen van het 
raadsprogramma na de verkiezingen van 2022 
is een belangrijke stap gezet, maar daarmee 
zijn we er nog niet. Bestuurlijke stabiliteit 
zal een vanzelfsprekende dagelijkse praktijk 
moeten worden. 

De burgemeester speelt een cruciale rol in deze 
ontwikkeling als aanjager en procesbegeleider. 
Je beseft dat alles begint bij het gewoon goed 

voorzitten van de vergaderingen van raad en 
college: eerlijk en transparant. Procedureel 
heb je de zaak in de hand, en met een scherp 
oog voor onderlinge verhoudingen geef je 
sturing aan het politieke spel. Je zorgt voor een 
ontspannen sfeer en brengt met humor lucht in 
het debat. Je houdt van concreet en tastbaar 
en maakt de vertaling naar wat mensen 
bezighoudt. Je waarborgt een veilige sfeer, 
zodat alle raadsleden tot hun recht komen en 
zich vrij voelen hun mening te laten horen. 

In het college ben je op de hoogte van wat er in 
verschillende portefeuilles speelt en stimuleer 
je onderlinge afstemming door wethouders 
te spiegelen op wat er kan gebeuren. Naast 
je wettelijke taken heb je ook een eigen 
portefeuille. Je beseft dat de ambities van 
raad en college afgestemd moeten zijn op 
wat de ambtelijke organisatie kan waarmaken. 
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Als

	INWONER	AAN	HET	WOORD:	

“Onze	nieuwe	burgemeester	is	iemand
	 die	erg	betrokken	is	bij	de	gemeente,
	 de	medewerkers	en	ook	standvastig	is
	 en	optreedt	wanneer	het	nodig	is.”
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Als hierdoor vertraging wordt opgelopen, 
bewaak je een tijdige afstemming met de 
raad. Je investeert in contacten in de regio; 
samenwerking kan een robuuste ambtelijke 
organisatie ten goede komen. 
Wij vragen van jou als burgemeester dat je 
ervaring hebt in het leiden van debatten en 
vergaderingen, dat je het groepsproces in 
de vingers hebt, zodat je vriendelijk en met 
overwicht kunt voorzitten. Je beschikt over 
een scherp inzicht in mensen en partijen en 
gaat soepel en nuchter om met verschillende 
belangen en denkwijzen. Als er onderhuids iets 
broeit, als er een conflict dreigt, dan voel je dat 
aan en onderneem je tijdig de juiste stappen 
om escalatie voor te zijn. Je werkt en denkt 
zelfstandig en bent praktisch ingesteld, de 
ambtelijke ondersteuning van de burgemeester 
is beperkt. Situationeel leiderschap kenmerkt
je optreden. 
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2. Het versterken van de 
verbinding tussen inwoners 
en gemeente

De inwoners van onze gemeente zijn sterk 
betrokken bij hun eigen woonkern. Er 
liggen grote opgaven die breed draagvlak 
vragen, zoals grootschalige woningbouw, 
energietransitie en leefbaarheid van de 
buitengebieden. De vele agrariërs in onze 
gemeente staan voor grote uitdagingen. 
We willen betrokken en wijs omgaan met 
de maatschappelijke onrust die deze 
ontwikkelingen met zich mee kan brengen. 

Van de burgemeester vraagt dit een 
samenbindende stijl, je bent een herkenbaar 
en betrouwbaar boegbeeld van de gemeente. 
Je staat voor het beleid dat uitgevoerd wordt. 
Je gaat eropuit, naar de mensen toe. Je laat 
je zien in de héle gemeente, bent erbij als 
er ergens iets speelt of als er wat gevierd 
wordt. Investeren in de relatie met inwoners is 
belangrijk om ook in geval van een calamiteit 
of conflictsituatie voldoende krediet te hebben. 
Eerst de rust en het overzicht bewaren, dan 
knopen doorhakken. In die volgorde treed jij 
op. Je onderhoudt actief duurzame relaties 
met ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. 
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Je	laat	je	zien	in	de	héle	gemeente,	bent	erbij	als
er	ergens	iets	speelt	of	als	er	wat	gevierd	wordt.
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Als

INWONER	AAN	HET	WOORD:	

“	De	nieuwe	burgemeester	van
	 Midden-Drenthe	is	iemand	die	oog		
	 heeft	voor	de	inwoners	en	de
	 behoeften		van	de	inwoners	en	met
	 hen	in	gesprek	gaat.”

Als er conflicten ontstaan tussen inwoners en 
de gemeente, dan neem je een bemiddelende 
rol op je. Bij ingewikkelde kwesties trek je 
samen op met de wethouders en vervul je 
de rol van onafhankelijk gespreksleider. Door 
vooruit te kijken weet je waar mogelijkheden 
liggen om nader tot elkaar te komen, of waar 
knelpunten kunnen ontstaan. Het lukt je tijdig 
de angel eruit te halen. Je hebt oog voor 
minderheidsgroepen en buitenbeentjes en 
toont interesse en begrip voor het verhaal dat 
mensen met zich meedragen. 

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, ben je 
stressbestendig. Een stabiele persoonlijkheid 
die natuurlijk gezag uitstraalt. Als ervaren 
en kundig bestuurder weet je waar je het 
over hebt. Je verdiept je in de gewoonten en 
manier van doen van de inwoners van Midden-

Drenthe. In de omgang met inwoners stel je 
je flexibel op. Je optreden is doordacht en 
strategisch. Nadenken voordat je handelt, dat 
past bij jou. 

Openbare orde en 
veiligheid
De vraagstukken op het gebied van 
openbare orde en veiligheid in Midden-
Drenthe zijn kenmerkend voor een grote 
plattelandsgemeente. Daarnaast vraagt de 
aanwezigheid van GGZ-instellingen in de 
gemeente alertheid en flexibiliteit van je. De 
burgemeester kan bij nacht en ontij gebeld 
worden, dan moet je direct scherp zijn. De 
ambtelijke ondersteuning op dit dossier is 
beperkt. Bij incidenten ben je besluitvaardig 
en neem je je verantwoordelijkheid. Je bent 
betrokken en blijft professioneel. 
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Wat	je	meebrengt

1.

3.

2.

Enthousiast	geworden	om	in	Midden-Drenthe	de	
schouders	eronder	te	zetten?	Dan	ben	jij	de	burgemeester	
die	we	zoeken.	Daarnaast	verwachten	we:	

Bestuurlijke sensitiviteit
Je voelt aan wat er leeft, wat er achter de dingen zit. Wat mensen eigenlijk willen, al 
zeggen ze het misschien niet. Eerst aanvoelen, dan duiden, en vervolgens doelgericht 
en doortastend handelen. Dat is de volgorde die bij jou past. 

Onderhandelingsvaardigheid
Je kunt mensen het goede gevoel geven, dat hen recht gedaan is, zonder dat ze in alles 
gelijk hebben gekregen. Je weet mensen op overtuiging mee te krijgen. Je hebt daarbij 
oog voor de onderstroom die er kan zijn, voor wat er opgekropt wordt en er op een later 
moment alsnog uit zou kunnen komen. 

Omgevingsbewustzijn
Je ziet welke initiatieven en inzet inwoners tonen en wat dit voor de samenleving 
betekent. In Midden-Drenthe zijn er veel mensen en groepen met een eigen verhaal. 
Als burgemeester begrijp je wat dit met hen doet en weet je er met wijsheid mee om te 
gaan. 

Overig
Een extern assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 
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Als

Welk type burgemeester heeft uw voorkeur?

Kenmerken

Stellingen
Bestuurder of burgervader/moeder?

Zakelijk of informeel?

Enthousiaste 

Aanvoerders worden 

getypeerd door het 

opzoeken van grenzen. Zij 

hebben hun blik gericht 

op de toekomst, schuwen 

verandering niet, en 

betrekken anderen graag 

bij hun plannen.

n	 Enthousiaste aanvoerder 

n	 Trouwe beschermer

n	 Efficiënte probleemoplosser

n	 Kritische coach70
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16

10

in %

De inwoners van

Midden-Drenthe werd 

gevraagd welke woorden 

het karakter van hun 

gemeente omschrijven. 

Ze konden hierbij kiezen 

uit zeven verschillende 

termen. 

Hiernaast vind je de 

resultaten van de twee 

stellingen waarover 

inwoners van gemeente 

Midden-Drenthe hun 

mening hebben gegeven. 

Bij elke stelling kon 

men aangeven welke 

eigenschap of welk 

gedragsvoorbeeld zij 

belangrijk vinden voor hun 

nieuwe burgemeester. 

Deelnemers konden 

zich positioneren op een 

zevenpuntsschaal om hun 

mening weer te geven.

Betrokken

Rust

Divers

Trots

Innovatief

Bedrijvig

Bruisend

Anders: 55%

Inwoners	over	de
nieuwe	burgemeester
van	Midden-Drenthe

Bestuurder Burgervader/moeder

Zakelijk Informeel

55%

42%

21%

17%

16%

16%

7%

14%
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Kijk voor het onderzoek op Raadmiddendrenthe.nl



Adresgegevens

Bezoekadres:
Gemeentehuis Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1, 9411 NB in Beilen

Postadres:
Postbus 24, 9410 AA in Beilen

Meer achtergrondinformatie:
Raadmiddendrenthe.nl




