
Profielschets burgemeester Voorst

Welke energieke 
aanjager wil met Voorst 

de toekomst in?

De zelfbewuste plattelandsgemeente Voorst…

Voorst is een gemoedelijke, zelfbewuste plattelandsgemeente, het 
groene hart van de stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer. 
Gelegen in het overgangsgebied tussen de hoge gronden van de 
Veluwe en de weidse IJsselvallei, biedt Voorst een rijke variatie 
aan landschappen. Zo’n 25.000 mensen wonen verdeeld over de 
twaalf kernen, met elk hun eigen identiteit en gemeenschapsleven. 
In het centraal gelegen Twello staat het gemeentehuis en zijn veel 
voorzieningen met regionale aantrekkingskracht.  

De landelijke omgeving heeft het karakter van de Voorstenaar 
gevormd. Zelfredzaam en bedachtzaam, dat kenmerkt ons. Als 
we in Voorst iets in de kop hebben, zit het niet in de klompen. 
Vasthoudend als we zijn, praat je het er niet zomaar uit. Heb je ons 
overtuigd, dan gaan we er ook voor. Noaberschap, gastvrijheid en 
samenwerken, het is in onze dorpen vanzelfsprekend. Dat zien we 
ook terug in het actieve verenigingsleven, bij sport-, cultuur- en in de 
buurtverenigingen.



In de gemeente Voorst wordt het grootste deel van het landschap beheerd door agrarische 
ondernemers. Het parkachtige karakter, met bossen, buitenplaatsen en landhuizen vormt 
ons cultureel erfgoed en landschap. Dit trekt ook nu nog mensen aan, voor een kort bezoek 
of om permanent te wonen. De afgelopen decennia hebben zich opvallend veel creatieve 
zelfstandigen in onze gemeente gevestigd. Vliegveld Teuge wil graag uitbreiden en meer 
mogelijkheden bieden voor zakelijk en recreatief vliegverkeer. Ook via de A50, de A1 en per 
spoor is onze gemeente goed bereikbaar. Voorst is een bloeiende gemeente, wonen en werken 
gaan bij ons samen op. We laten het niet altijd zien, vinden dat je al snel gek genoeg doet, 
maar bij ons gebeuren de dingen gewoon. 

…zoekt een rolvaste burgemeester

In Voorst zoeken we een energieke burgemeester die er niet voor terugdeinst nieuwe wegen 
met ons in te slaan. Eigenstandig. Neutraal. Staande boven de partijen. Als ervaren bestuurder 
heb je een antenne ontwikkeld voor wat er speelt en wat er zal moeten gebeuren. Je bent de 
aanjager, zonder zaken over te nemen van de wethouders. Als coach van het college schuw 
je weerwoord en tegenspel niet. In het politieke krachtenveld in gemeente en regio toon je je 
rolvast. Je beschikt over analytisch vermogen en hebt een strategische blik. We zien een drietal 
rollen voor je weggelegd.

‘DE NIEUWE BURGEMEESTER 

VORMT EEN BINDENDE FACTOR, IS 

EEN NETWERKER, HEEFT GEVOEL 

VOOR POLITIEKE VERHOUDINGEN 

EN TOONT LEF.’



Alerte verbinder in de relatie van Voorst 
met de regio

Als burgemeester ben je goed op de hoogte van wat er in de om-
geving van de gemeente speelt. Je pikt signalen op en je weet die 
te vertalen naar wat er voor Voorst concreet moet gebeuren. In het 
gemeentehuis ga je het gesprek aan en zorg je dat de raad goed 
wordt meegenomen. Je geeft de aanzet tot de uitvoering en bewaakt 
de opvolging door erop terug te komen en indien nodig te prikkelen. 

Met name op het gebied van energietransitie, woningbouw, onder-
mijning en verstedelijking liggen in de regio forse uitdagingen, die 
zeker ook Voorst aangaan. De wensen van de buursteden stroken 
niet altijd met die van ons. Je weet hierin lenig te opereren en een 
goede balans te vinden tussen de belangen van de eigen gemeente 
en die van de regio. Met je innemende vaardigheden zorg je dat de 
relaties goed blijven binnen Voorst en met de omliggende gemeenten. 
Uitgangspunt is dat Voorst zelfbewust een onderscheidende  bijdrage 
levert. In het licht van de vergrijzing waar Voorst mee te maken 
heeft, ligt er een concrete uitdaging in het bereikbaar houden van 
zorgvoorzieningen. 

Bruggenbouwer en kwaliteitsbewaker  
in het gemeentehuis

Als voorzitter van raad en college ben je de verbindende schakel 
tussen beiden. Daarbij weet je het evenwicht tussen beide rollen goed 
te bewaren en expliciet te maken vanuit welke rol je iets zegt of doet. 
Met inachtneming van ieders rol binnen het duale systeem zorg je voor 
een constructieve samenwerking. Je bent niet van het college of van 
de raad, maar staat evenwichtig boven de partijen en bevordert het 
onderling contact. 

‘ONZE BURGEMEESTER IS EEN 

KUNDIG BESTUURDER MET EEN 

OPEN EN WARME BLIK NAAR DE 

BEVOLKING, HETGEEN VERTROU-

WEN WEKT EN SAMENBINDEND IS’.



Met natuurlijk overwicht en autoriteit bewaak je de kwaliteit van de besluitvorming. De lange 
termijn houd je daarbij goed in de gaten en breng je over het voetlicht. Tegenspraak organiseer 
je zelf, je weet wanneer je het podium moet pakken en wanneer je dat aan anderen overlaat. 
Net wat nodig is in het belang van Voorst. Je aarzelt niet om te benoemen wat niet goed gaat en 
biedt tegenwicht. Transparante besluitvorming is belangrijk en je bewaakt de correcte uitvoering 
van de procedures. 

Inwoners betrek je op het juiste moment bij wat er speelt in de gemeente. Zo bouw je aan een 
goede vertrouwensbasis, tussen raad en college, tussen bevolking en gemeente, tussen Voorst 
en de regio, om constructief samen te kunnen werken aan de toekomst van de gemeente. 

Antenne en thermometer naar de samenleving

Authentiek, met gezag en zichtbaar plezier zoek je de inwoners op. Je toont oprechte interesse, 
bent beschikbaar en benaderbaar, en verdeelt je aandacht goed over alle kernen. Je begrijpt de 
veranderingen die zich in de samenleving voltrekken en je weet inwoners daarin mee te nemen. 
Als boegbeeld van de gemeente leg je uit wat er in het gemeentebestuur gebeurt, je gaat het 
gesprek aan en je brengt lucht in moeilijke discussies. Een plattelandssamenleving past jou als 
een oude jas, je spreekt de taal van de Voorstenaar en begrijpt bijvoorbeeld wat het betekent 
als gereageerd wordt met: ‘joa joa’. Je bent goed in staat om te schakelen tussen verschillende 
groepen, inwoners in het buitengebied en de kernen, nieuwkomers en ondernemers. 

‘WE ZOEKEN IEMAND DIE ZICH 

BETROKKEN VOELT, BELANGSTEL-

LING TOONT EN ZICH GEWOON 

GEDRAAGT ALS IEDER ANDER.’



Spreekt dit profiel je aan? Als jij degene bent die 
het beste bij ons past verwelkomen we je graag zo 
snel mogelijk in onze gemeente, als burgemeester en 
als inwoner. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Bij de totstandkoming van de profielschets is gebruik gemaakt van 
de input van inwoners en samenwerkingspartners in de regio en het 
veiligheidsdomein.

De belangrijkste eigenschappen voor de nieuwe burgemeester volgens de inwoners van de gemeente Voorst en aan wat 
voor persoon de inwoners denken wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien:

Enthousiast aanvoerder  AANDACHT VOOR VOORST EN HAAR INWONERS  Praten en ontmoeten  Aimabel 
en toegankelijk  Iemand die aandacht heeft voor wat er lokaal speelt, vooral plaatselijke initiatieven ondersteunt  

VERBINDEND, AANSPREEKBAAR EN MET BESTUURLIJKE CAPACITEITEN EN HEDENDAAGSE INZICHTEN  

Open, eerlijk en benaderbaar  JONG VAN LIJF EN GEEST  Betrokken en meeleeft met de inwoners  
Heeft oog voor de belangen van de kleinere kernen en dorpen  Betrouwbaar, stabiel, toegankelijk en met humor  

Bindende factor vormt, een netwerker is, gevoel heeft voor politieke verhoudingen en lef vertoont  ZICHTBAAR 

EN STABIEL  Efficiënte probleemoplosser  Daadkrachtig, betrokken, toegankelijk en professioneel is  Die 

empatisch is en weet wat er in de gemeente speelt  ALS HET MOET SNEL BESLISSINGEN NEEMT, EN ALS ER 

TIJD IS OOK EEN GOEDE VERBINDER IS  Bereikbaar is voor de mensen uit de gemeente  Een voortrekker die 
onze gemeente op de kaart zet  Toegankelijk is voor iedereen, knopen kan doorhakken, weet wat er speelt in 

de Gemeente Voorst  Voorst in haar kracht zet en koppelt aan de uitdagingen van de toekomst  IS ONAFHANKELIJK, 

STAAT BOVEN DE PARTIJEN EN STELT HET BELANG VAN DE INWONERS VOOROP  Vriendelijk, doortastend en 
milieubewust  Meeleeft met de bevolking en zich tussen de mensen begeeft  Brengt verbinding tussen de partijen, 

ook op moeilijke onderwerpen


