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Onze burgemeester is de motor van dynamisch Leusden 
Leusden is op zoek naar een energieke en moderne burgemeester, die ervan geniet om met 
allerlei soorten mensen om te gaan.  
De burgemeester heeft een warm hart. Zij/hij is zichtbaar, benaderbaar en speelt een 
verbindende rol: zoekt initiatieven actief op en legt enthousiasmerend lijntjes tussen 
mensen.  De burgemeester wil idealen omzetten in concrete resultaten. 
 
Eigenheid ontwikkelen 
Leusden is op zoek naar een scherper profiel. Er zijn genoeg mooie, ideeën en projecten die 
Leusden een gezicht kunnen geven. We zoeken iemand die bouwt aan een goed verhaal 
over Leusden en dit ook actief uitdraagt.  
De burgemeester stimuleert dat iedereen hier onderdeel van is en actief kan bijdragen: 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
 
Onze burgemeester heeft “Samenleving voorop” in het DNA  
De burgemeester is de aanjager van “Samenleving voorop”. Voor onze burgemeester is het 
vanzelfsprekend om daarin samen te werken met alle Leusdenaren. De burgemeester is 
gedreven om "Samenleving Voorop" een stap verder te brengen. Hierin ziet zij/hij kansen 
om de lokale democratie te vernieuwen. De burgemeester bewaakt de “ja-tenzij”-
mentaliteit en benut het potentieel in samenleving, organisatie, raad en college ten volle.  
 
Onze burgemeester versterkt de positie van Leusden in de Regio 
De burgemeester werkt slim samen met de omliggende gemeenten. Zij/hij weet de kracht 
van Leusden te positioneren en laat zien dat Leusden een aantrekkelijke 
samenwerkingspartner is.  
 
Wat is Leusden voor gemeente? 
De gemeente Leusden is een mooie en groene gemeente centraal gelegen in het land. 
Leusden bestaat uit de kernen Achterveld, Stoutenburg en Leusden.  
De gemeente is financieel gezond en werkt actief samen met gemeenten in de regio. 
Leusden is sterk genoeg om zelfstandig de eigen kerntaken uit te voeren.  
De 30.000 inwoners zijn trots op hun gemeente. Hun betrokkenheid uit zich in veel 
initiatieven en vrijwillige inzet. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. 
Het gemeentebestuur legt het accent op mogelijk maken en ruimte bieden. De gemeente 
Leusden wordt gekenmerkt door een constructieve en ondernemende bestuurscultuur.  
 
Onze burgemeester: 
• Heeft bestuurlijke ervaring en is ingevoerd in politieke processen.  
• Kan effectief handelen in crisissituaties en straalt rust uit. 
• Is in staat om snel bestuurlijke netwerken op te bouwen.  
• Heeft aantoonbare onderhandelingsvaardigheden.  
• Heeft wel eens voor hete vuren gestaan en heeft daarvan geleerd. 
• Stapt makkelijk de schoolklas binnen voor een babbeltje. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  


