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Het Leiderdorppanel over… Het Leiderdorppanel over… Het Leiderdorppanel over… Het Leiderdorppanel over…     

Profielschets nieuwe burgemeesterProfielschets nieuwe burgemeesterProfielschets nieuwe burgemeesterProfielschets nieuwe burgemeester    

Augustus 2011    

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    

Burgemeester Zonnevylle van Leiderdorp legt per 1 december 2011 zijn functie neer. Voor het benoemen 
van een opvolger hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad een profielschets opgesteld. Ge-
meente Leiderdorp heeft ook het Leiderdorppanel gevraagd wat de belangrijkste eigenschappen van de 
nieuwe burgemeester moeten zijn. 

Het burgerpanel van Leiderdorp bestaat bij de start van dit onderzoek uit 630 panelleden. Zij zijn allen 
uitgenodigd per e-mail om aan het onderzoek deel te nemen. Deelnemers konden tussen 30 juni en 31 
juli 2011 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 439 panelleden meegedaan. Dit komt neer op 
een respons van 70 procent. Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten 
gewogen naar leeftijd, geslacht en wijk.  
 

Type burgemeesterType burgemeesterType burgemeesterType burgemeester    

Het Leiderdorppanel is gevraagd wat voor een persoon de nieuwe burgemeester moet zijn. Er werden  
vooraf vijf eigenschappen genoemd die konden worden gerangschikt van 1 (meest belangrijk) tot 5 
(minst belangrijk).   

 

Rol burgemeester binnen gemeenschap weegt wat zwaarder dan Rol burgemeester binnen gemeenschap weegt wat zwaarder dan Rol burgemeester binnen gemeenschap weegt wat zwaarder dan Rol burgemeester binnen gemeenschap weegt wat zwaarder dan die die die die buiten buiten buiten buiten gemeenschapgemeenschapgemeenschapgemeenschap    

De panelleden vinden ‘netwerker’ het meest belangrijk, gevolgd door ‘verbinder/bruggenbouwer’ en 
‘leider’. ‘Denkt over gemeentegrenzen heen’ scoort gemiddeld als minst belangrijk (zie Figuur 1). Door 
de rangordes te middelen, ontstaat een totaalgewicht van de eigenschappen. ‘Netwerker’ komt op de 
vijfpuntsschaal van meest naar minst belangrijk gemiddeld op 2.51 – ‘Denkt over gemeentegrenzen 
heen’ gemiddeld op  3.67.     
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Figuur 1Figuur 1Figuur 1Figuur 1    
Wat voor persoon moet de nieuwe burgemeester zijn? (N=439) 
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Daarnaast was er de mogelijkheid om zelf een eigenschap in te vullen.  97 panelleden hebben hier aan-
gegeven wat zij belangrijk vinden als eigenschap voor de nieuwe burgemeester. Eigenschappen die 
meerdere malen zijn genoemd, zijn o.a.: 

 

• Opkomen voor de belangen van, en betrokken bij Leiderdorp 

• Toegankelijk voor de burgers 

• Sociaal 

• Goed kunnen luisteren 

• Een vrouwelijke burgemeester 

• Integer 

• Een ‘echte’ burgemeester/leider 
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Persoonlijke eigenschappenPersoonlijke eigenschappenPersoonlijke eigenschappenPersoonlijke eigenschappen    

Vervolgens werden vijf persoonlijke eigenschappen genoemd diee ook konden worden gerangschikt van 
meest tot minst belangrijk.   

 

Luisteren en inleven van groot belangLuisteren en inleven van groot belangLuisteren en inleven van groot belangLuisteren en inleven van groot belang    

In Figuur 2 is te zien dat ‘Goed luisteren/inleven’ door relatief de meeste panelleden het meest belang-
rijk wordt gevonden.  Relatief minder belangrijk vindt men ‘overtuigingskracht’ en vooral ‘humor’. Op-
nieuw zijn de rangordes in een totaalgewicht verwerkt: ‘Goed kunnen luisteren/inleven’ springt er met 
2.29 gemiddeld duidelijk uit.  

 

Figuur 2Figuur 2Figuur 2Figuur 2    
Over welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester beschikken? (N=439) 
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Ook hier was er de mogelijkheid om zelf een eigenschap in te vullen. 54 panelleden hebben deze vraag 
beantwoord. Ook hier wordt ‘goed kunnen luisteren’ en ‘sociaal/inlevend, mensgericht’ meerdere malen 
genoemd. Andere eigenschappen die terugkomen zijn o.a.: 

 

• Kennis van zaken/intelligent 

• Representatief 

• Integer 
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    1. Hieronder staan enkele eigenschappen genoemd. Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn?1. Hieronder staan enkele eigenschappen genoemd. Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn?1. Hieronder staan enkele eigenschappen genoemd. Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn?1. Hieronder staan enkele eigenschappen genoemd. Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn?    

U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.    

Hierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangHierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangHierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangHierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangrijke eigenschap.rijke eigenschap.rijke eigenschap.rijke eigenschap.    

U kunt zelf ook een eigenschap toevoegen bij anders, namelijk. Indien u geen andere eigenschap toekent, hoeft u in dit 
blokje geen rangorde in te vullen. U gebruikt dan ook alleen rangorde 1 t/m 5  1 - 6 

 
Verbinder/ bruggenbouwer 

 

 
Netwerker in alle lagen van de gemeenschap 

 

 
Ambassadeur van de gemeente Leiderdorp 

 

 
Denkt over gemeentegrenzen heen 

 

 
Leider 

 

 
Anders, namelijk:  

 

         

2. Hieronder staat wederom een aantal eigenschappen genoemd. Over welke eigenschappen moet de nieuwe burge2. Hieronder staat wederom een aantal eigenschappen genoemd. Over welke eigenschappen moet de nieuwe burge2. Hieronder staat wederom een aantal eigenschappen genoemd. Over welke eigenschappen moet de nieuwe burge2. Hieronder staat wederom een aantal eigenschappen genoemd. Over welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester meester meester meester 
beschikken?beschikken?beschikken?beschikken?    

U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.U kunt de antwoorden rangordenen van 1 t/m 6.    

Hierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangrijke eigenschap.Hierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangrijke eigenschap.Hierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangrijke eigenschap.Hierbij staat 1 voor de meest belangrijke eigenschap en 6 voor de minst belangrijke eigenschap.    

U kunt zelf ook een eigenschap toevoegen bij anders, namelijk. Indien u geen andere eigenschap toekent, hoeft u in dit 
blokje geen rangorde in te vullen. U gebruikt dan ook alleen rangorde 1 t/m 5  1 - 6 

      

 
Kan goed luisteren/ zich goed inleven 

 

 
Heeft humor 

 

 
Is overtuigend 

 

 
Heeft gezag 

 

 
Is onafhankelijk 

 

 
Anders, namelijk:  

 

  


