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Nieuwe burgemeester Dalfsen 
 

De gemeente Dalfsen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht 

heeft de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar welke persoon gezocht moet worden. Wat zijn 

volgens hen belangrijke eigenschappen voor de burgemeester? En aan wat voor persoon denken zij 

wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien? 

De tool ‘MijnBurgemeester’ 

Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door  

Citisens, hebben inwoners van Dalfsen hun mening gegeven 

over het profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij 

konden digitaal reageren op tien stellingen en twee open 

vragen. De vragenlijst was toegankelijk via computer, tablet 

en smartphone. Inwoners voor wie online invullen niet 

mogelijk was, of die hulp wilden bij het invullen, konden 

bellen naar een (gratis) telefoonnummer voor hulp. 

Inwoners bereiken 

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname, 

hebben alle huishouden in de gemeente Dalfsen een 

ansichtkaart ontvangen. Daarnaast zijn er drie 

inloopspreekbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten waren veldenquêteurs en leden van de 

gemeenteraad aanwezig. 

Respondenten 

Van vrijdag 18 mei tot en met woensdag 30 mei 2018 konden 

inwoners aan het onderzoek deelnemen. In totaal hebben 

569 inwoners hun mening gegeven. Door middel van een 

uitgebreid verificatieproces, waarvan e-mailadres en 

postcode deel uitmaken, is geborgd dat er geen ‘dubbele 

invullers’ zijn. De resultaten zijn gewogen naar het sociaal 

economisch profiel van de deelnemers om ervoor te zorgen 

dat zij een goede afspiegeling vormen van de werkelijkheid.  

 

In het vervolg van deze rapportage leest u wat de inwoners 

van Dalfsen zoeken in hun burgemeester. 

 

 

Gemeente Dalfsen 

MijnBurgemeester 

Ansichtkaart: 
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Mijn burgemeester bij dreigend gevaar 

 

 

 

 

 

 

met elkaar hard optreden 

om tafel 

Mijn burgemeester is een 

 

 

 

 

 

 

stabiele factor    enthousiaste

 vernieuwer 

Mijn burgemeester is het gezicht van de 

 

 

 

 

 

 

gemeenschap  gemeente 

gemiddelde 

spreiding 
Voorbeeld 

Score op 10 stellingen 
 

Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Dalfsen hun mening hebben 

gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk 

vinden voor hun nieuwe burgemeester. Respondenten konden zich hierbij (door het verslepen van het 

roze bolletje) plaatsen zodat de positie correspondeert met hun mening. In de weergave hieronder geeft 

het roze bolletje op elke stelling de gemiddelde mening van de 569 respondenten weer. Met behulp van 

de groene balkjes kunt u bij elke stelling zien hoeveel spreiding er is in de gegeven antwoorden. Met 

andere woorden: zijn de respondenten het met elkaar eens, of lopen de meningen juist uiteen?  
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Mijn burgemeester 

 

 

 

 

 

weet de    kent de 

details hoofdlijnen 

Mijn burgemeester is bij evenementen 

 

 

 

 

 

zichtbaar  betrokken op 

aanwezig de achtergrond 

Mijn burgemeester zorgt voor een 

 

 

 

 

 

sterke positie sterke 

in de regio gemeente 

Mijn burgemeester is 

 

 

 

 

 

 

in de     op het 

kernen gemeentehuis 

Mijn burgemeester heeft ervaring vanuit 

 

 

 

 

 

 

politiek en samenleving en 

bestuur bedrijfsleven 
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Mijn burgemeester is een 

 

 

 

 

 

 

 

burgervader/-moeder bestuurder 

De houding van mijn burgemeester is 

 

 

 

 

 

 

zakelijk informeel 

 

Uitkomsten samengevat 
 

De inwoners van Dalfsen hebben bij relatief veel stellingen geen voorkeur voor de eigenschap die 

de nieuwe burgemeester moet bezitten. Het gemiddelde van alle inwoners ligt, in vergelijking met 

andere gemeenten, bij veel stellingen op of rond het midden. Zo hebben de inwoners van Dalfsen 

geen voorkeur of hun nieuwe burgemeester bij evenementen zichtbaar aanwezig is of betrokken is 

op de achtergrond.  

 

Het meest uitgesproken zijn de inwoners over het feit dat de burgemeester in de kernen moet zijn, 

in plaats van op het gemeentehuis. De zichtbaarheid van de burgemeester in de kernen wordt ook 

in de open antwoorden (volgende pagina) door veel inwoners genoemd. Het gaat er hierbij voor de 

inwoners om dat de burgemeester “zichtbaar en benaderbaar is”, maar ook dat hij/zij iemand is die 

“alle kernen even belangrijk vindt”. Hierin past ook dat inwoners het belangrijk vinden dat de nieuwe 

burgemeester een informele houding heeft en het gezicht van de gemeenschap is.  
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Tekstanalyse open vraag 
 

Naast de tien stellingen hebben alle respondenten de kans gehad om twee open vragen in te vullen. De 

uitkomsten van beide vragen worden op deze en de volgende pagina’s gerapporteerd.  

 

Bijna twee derde van alle deelnemers (352) gaf antwoord op de open vraag: 

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Dalfsen, dan zie ik iemand die… 

 

In onderstaande figuur ziet u in steekwoorden de meest genoemde kenmerken van de - volgens 

inwoners van Dalfsen - ideale burgemeester. Op de volgende pagina vindt u een omschrijving van wat 

onder deze kenmerken wordt verstaan.  

 

De eigenschap betrokkenheid wordt door inwoners het vaakst genoemd als het gaat over de nieuwe 

burgemeester. Hierbij gaat het erom dat de burgemeester zich betrokken voelt bij de inwoners, voor hen 

open staat en benaderbaar is. De nieuwe burgemeester is “betrokken bij de mensen en heeft oprechte 

belangstelling in hen”.  

 

Een andere eigenschap van de burgemeester die vaak wordt genoemd is dat hij/zij Dalfsen begrijpt. 

Voor de inwoners is het belangrijk dat de burgemeester ‘feeling’ heeft met de gemeente Dalfsen en bij 

de gemeente past. Zo kent de burgemeester de lokale gebruiken, de gemeenschap en is hij/zij bekend 

met plattelandsgemeenten. Hierdoor is de burgemeester in staat om Dalfsen te vertegenwoordigen 

buiten de gemeente. Waarbij hij/zij trots is op Dalfsen en de gemeente, mede door een groot netwerk, 

goed kan vertegenwoordigen in de regio, provincie en daarbuiten. De ideale burgemeester is 

toekomstgericht, kijkt naar de langere termijn en heeft aandacht voor duurzaamheid.  

 

 

“Die betrokken is bij haar 

inwoners, die weet wat er leeft 

binnen de gemeenschap. Die 

zichtbaar is en niet teveel 

nevenfuncties heeft. Die niet 

voor eigen eer gaat maar voor 

het geheel.” 
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Thema Korte omschrijving 

Betrokken 

Er is voor alle inwoners, weet wat er lokaal speelt, zoekt de mensen op, is open en 

zichtbaar aanwezig. 

“Betrokken is bij de gemeente, de inwoners en het verenigingsleven.” 

“Dicht bij de bevolking staat.” 

Dalfsen begrijpt 

Oog heeft voor lokale gebruiken en de gemeenschap, gemeente kent, bekend is met 

plattelandsgemeenten 

“Affiniteit heeft met plattelandsgemeenten in het algemeen en Dalfsen in het 

bijzonder.” 

“Gevoel voor het leven in het oosten van het land. Tradities en gebruiken in ere wil 

houden.” 

Toekomstgericht 

Toekomstgericht, enthousiast, nadenkt over lange termijn oplossingen 

(duurzaamheid) 

“Innovatief is en durft te vernieuwen (jong van geest), zelf het goede voorbeeld geeft 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid” 

Dalfsen 

vertegenwoordigd 

Opkomt voor de gemeente en haar inwoners, trots is op de Dalfsen, gezicht geeft 

aan de gemeente naar buiten 

“Staat voor Dalfsen.” 

“Dalfsen ook landelijk op de kaart (blijft) zetten.” 

Er is voor alle kernen 

Alle kernen even belangrijk vind, zich in de kernen laat zien, zorgt voor verbinding 

tussen kernen 

“Tussen de mensen staat en weet wat er leeft en die alle kernen even  belangrijk 

vind. Dalfsen is zo groot als de gehele gemeente.” 

Vrouw 
Een vrouwelijke burgemeester. 

“een vrouw zou wel leuk zijn” 

Daadkrachtig 

Daadkrachtig, doortastend en durft in te grijpen bij verloedering of problemen 

“Die weet van aanpakken” 

“Aandacht heeft voor problemen in de kernen en waar nodig handhaven op treedt of 

op laat treden.” 

Lijkt op huidige 

burgemeester 

 

Iemand die lijkt op de huidige burgemeester 

“Iemand met dezelfde uitstraling en inzet als de huidige burgemeester.” 

Eerlijk 

Eerlijk, oprecht is, iemand die zijn woord houdt 

“Doet wat hij belooft” 

“Zich naar eer en geweten gedraagt.” 

Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken in de antwoorden 

op de open vraag, met bijbehorende associaties. 
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Van de 569 respondenten gaf 41% aan op de hoogte te willen worden gehouden van de 

resultaten van dit onderzoek. 

Daarnaast is de inwoners gevraagd naar een plek in de gemeente waar ze de nieuwe 

burgemeester mee naar toe zouden willen nemen. Deze vraag is door de helft van de 

deelnemers ingevuld.  

 

Als u de nieuwe burgemeester van Dalfsen mee mag nemen naar één plek in de gemeente, 

welke plek zou u hem/haar dan laten zien?  

 

De meeste genoemde antwoorden op deze vraag zijn in de wordcloud hieronder weergegeven.  

De antwoorden op deze vraag zijn in twee soorten te splitsen: 

• Een gedeelte van de respondenten wil de burgemeester een mooie plek in Dalfsen laten zien. 

Bijvoorbeeld de natuur langs de Vecht, de verscheidenheid van de dorpen of de burgemeester 

laten genieten van de rust in de eigen tuin.  

• De andere groep inwoners wil de burgemeester laten zien wat er verbeterd kan worden in de 

gemeente, bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of de rommel die achterblijft op hangplek voor 

jongeren.  

 

 


