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VOORPAGINA
Dronten..
.. een dorpse gemeente met stadse kwaliteiten en een aanraakbare geschiedenis..

..zoekt een nieuwe pionier
..die uitstekend aanvoelt wat uniek is aan de gemeente en dit met enthousiasme verder
brengt.

INLEIDING
Mensen verbinden zich met hun hart aan Dronten. Dat is de rode draad in de nog maar korte
geschiedenis van onze gemeente. Onze eerste inwoners zijn hier niet toevallig komen wonen
omdat hun wieg hier stond. Nee, zij hebben een bewuste keuze gemaakt voor deze plek in de
polder. Samen hebben ze van Dronten in ruim 50 jaar een gemeente gemaakt met unieke
kwaliteiten. Door samen te werken hebben ze letterlijk iets gemaakt van niets.
Ook van onze nieuwe burgemeester verwachten wij een verbinding met Dronten vanuit het
hart. En dat is niet moeilijk, want er is hier veel om van te houden. Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant dragen het beste mee van verschillende werelden: van dorp en stad, van Lowlands
en agrifood, van nieuwe en traditionele gebruiken.
Als nieuwe burgemeester van Dronten voelt u uitstekend aan wat uniek is aan de gemeente. U
weet dit unieke vast te houden en verder uit te bouwen. U bent een ambassadeur voor ons
dorpse karakter, maar durft ook groots te denken als het aankomt op onze stadse
voorzieningen: ondernemend, inspirerend en in beweging, mét behoud van al het goede.
Onze pioniersgemeente zoekt een nieuwe pionier!

DRONTEN GEEFT RUIMTE
In Dronten geniet je van rust en ruimte. Dat komt niet alleen door de ruim opgezette wijken
en het weidse landschap, maar ook door onze gunstige ligging nabij de Veluwe en de
Randmeren met maar liefst 60km aan kustlijn. Dronten heeft niet alleen ruimte, maar geeft
ook ruimte. Ook aan u als onze nieuwe burgemeester. Ruimte om initiatief te nemen, te
experimenteren en om de gemeente in beweging te houden.
We doen het samen

Wat je bent, is minder belangrijk dan wat je doet. En wat je doet, dat doe je samen. Dat is hier
de mentaliteit. En daar zijn we trots op, want op die manier is Dronten geworden tot wat het
nu is. Als nieuwkomer integreer je dan ook relatief eenvoudig in onze gemeenschap. Vanaf
het allereerste begin weet de Drontenaar dat je het met elkaar moet doen.
Dorp en stad
Over de vraag of Dronten een dorp of een stad is, zijn de meningen verdeeld. Maar dat onze
gemeente niet in één van beide categorieën te vangen is, maakt haar juist bijzonder. Hier
geniet je van een uitgestrekt buitengebied, van een veilige leefomgeving en van een hechte
dorpsgemeenschap. Maar hier geniet je ook van goede stadse voorzieningen, denk aan het
cultureel centrum De Meerpaal, de Aeres Hogeschool en Flevonice. Door onze centrale ligging
zijn de Randstad en de regio Zwolle uitstekend bereikbaar.

ONZE NIEUWE PIONIER IS ..
ondernemend
in onze samenleving
We hechten waarde aan betrokken bestuurders met een open houding richting inwoners.
Ook u bent begaan met onze inwoners. Dat laat u zien door proactief te investeren in
contacten in de samenleving. U neemt initiatief en bent altijd op zoek naar manieren om
mensen en organisaties te ontmoeten. Zo geeft u invulling aan uw rol als burgervader/moeder.
coachend
bij veelzijdige belangen
De gemeente Dronten is van oudsher een trotse plattelandsgemeente waarin agrariërs sterk
zijn vertegenwoordigd. Nieuwe ontwikkelingen brengen andere belangen met zich mee die
hiermee kunnen botsen. Dan heeft u een luisterend oor voor alle verschillende belangen. U
herkent de dilemma’s van verschillende partijen en weet in deze verscheidenheid de gemene
delers te vinden. In de gemeenschap blijft u onpartijdig, bent u zichtbaar en gaat u
oplossingsgericht te werk.
crisismanager
bij veiligheidsvraagstukken
Biddinghuizen kent landelijke bekendheid door Walibi en de vele activiteiten die op het
nationale evenemententerrein worden georganiseerd. Van Lowlands en Opwekking tot
Defqon.1 en Agro Techniek Holland. Dronten heeft door deze evenementen op sommige
momenten te maken met complexe veiligheidsvraagstukken. Geholpen door ervaring met
crisismanagement, treedt u daadkrachtig en met lef op wanneer het nodig is. U weet goed
samen te werken met politie en andere veiligheidspartners. Daarbij realiseert u zich dat
optreden alleen succesvol is wanneer u een goede balans vindt tussen feitelijkheden en het
heersende sentiment.

diplomaat
in de regio
Als het gaat om samenwerking in de regio, valt er nog veel winst te boeken. Zo hebben we
elkaar in de provincie nodig bij vraagstukken op het gebied van infrastructuur en het sociaal
domein. Wij verwachten dat u een open houding heeft naar de buitenwereld en blijft zoeken
naar de voordelen van samenwerken op verschillende niveaus. U positioneert de gemeente in
Flevoland en de regio Zwolle, en kent de weg in Den Haag en Brussel. U weet de regionale en
landelijke contacten tactisch in te zetten voor de behartiging van onze belangen.
ambassadeur
van bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijk in beweging blijven en steeds zoeken naar nieuwe vormen van democratie is voor
onze gemeente een speerpunt. Wij vinden het belangrijk om betrokkenen vroegtijdig bij een
thema uit te nodigen. Of simpel gezegd; direct samen om tafel. U erkent het belang van
bestuurlijke vernieuwing en durft met frisse energie in te stappen in de trein die op dit thema
in beweging is gezet. Bijvoorbeeld vanuit uw rol als voorzitter van de raad. Waar mogelijk,
bedenkt u met een scherpe geest creatieve oplossingen voor dilemma’s van vandaag maar
ook van de toekomst.

UW STIJL VAN BESTUREN..
..is er een van empathie en professionaliteit
U bent een doortastende professional met hart voor de gemeenschap. Respect en contact
staan bij u hoog in het vaandel. U weet aan te sluiten bij de belevingswereld van zowel
inwoners als medebestuurders en reageert bedachtzaam op verschillende situaties. Maar
tegelijk houdt u regie op het proces en weet u de spanning uit situaties te halen als dat nodig
is. Daarbij helpt ervaring, maar ook humor en een flinke portie ambitie mogen niet ontbreken.
Samen brengen we Dronten verder, als pioniersgemeente mét een pionier aan het stuur.

Ruim 1.200 inwoners gaven hun mening over het profiel van hun ideale burgemeester. Dit
profiel vatten ze samen met de termen mensgericht en visionair. Twee woorden die vallen
onder het overkoepelende profiel van een inspirator. Een inspirator krijgt energie van het
leggen van contact met anderen, is sociaal vaardig en vertelt de wereld - op veel
verschillende manieren - waar hij of zij mee bezig is. Een inspirator is goed in het
enthousiasmeren van anderen voor eigen doeleinden en heeft een duidelijke visie voor
ogen.
“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Dronten, dan zie ik iemand die problemen in
de gemeente kent, hierover in overleg gaat en bewoners niet in de kou laat staan. Mijn
burgemeester is trots op dit dorp, het centrum, de woonwijken en de buitengebieden. Mijn
burgemeester is burgemeester voor de gemeenschap en niet voor zichzelf.”

VOETNOOT
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

