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Wat zijn in de toekomst belangrijke kenmerken en 
eigenschappen van lokale bestuurders? En welke 
rollen moeten deze bestuurders spelen? I&O 
Research heeft 8.000 inwoners, 376 burgemees-
ters, 1.326 wethouders en 8.831 raadsleden 
uitgenodigd om hierover vragenlijsten in te vullen. 
Hieraan gaven 2.411 inwoners (30%), 44 burge-
meesters (12%), 196 wethouders (15%) en 1.019 
raadsleden (12%) gehoor. Zij vulden allemaal een 
vragenlijst in over één categorie lokaal bestuurder 
(burgemeester, wethouder of raadslid). Hieronder 
volgen de belangrijkste uitkomsten.

Meeste (bevraagde) inwoners zijn op de hoogte 
van de lokale politiek
De vragenlijst is alleen voorgelegd aan de inwoners 
die ongeveer (78%) tot goed (22%) weten wat de 
taken zijn van een gemeentelijk bestuurder. Een 
grote meerderheid (84%) van deze  inwoners volgt 
de lokale politiek. Dit aandeel is wat kleiner onder 
jongeren.

Meeste inwoners kennen burgemeester; 
wethouders en raadsleden zijn minder bekend  
Negen op de tien inwoners kent de eigen burge-
meester bij naam en/of van gezicht. Iets minder dan 
een kwart is bekend met de wethouder(s) in hun 
gemeente en hetzelfde geldt voor de raadsleden. 
Bijna de helft van de Nederlanders zegt wel eens 
contact te hebben gehad met een raadslid, twee 
vijfde met een wethouder en iets minder dan een 
kwart met een burgemeester. De bekendheid en het 
contact met lokale bestuurders is onder jongeren 

lager dan onder andere leeftijdsgroepen.

Top 14 belangrijkste eigenschappen

Rank Eigenschap

1 Integer

2 Betrokken

3 Betrouwbaar

4 Weerbaar

5 Deskundig

6 Verbindend

7 Daadkrachtig

8 Visionair

9 Stimulerend

10 Consistent

11 Invoelend

12 Belangen behartigend

13 Onafhankelijk

14 Flexibel

Integriteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid 
worden beschouwd als belangrijke eigenschappen 
Aan zowel inwoners als bestuurders is gevraagd om 
een top 5 te maken van eigenschappen (uit een lijst 
van 14 eigenschappen) die zij het belangrijkst vinden 
voor een lokale bestuurder. Inwoners en bestuurders 
zijn het er over eens dat integriteit, betrokkenheid 
en betrouwbaarheid belangrijke eigenschappen zijn. 
Belangen behartigend, onafhankelijkheid en flexibili-
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teit vinden zij van de 14 voorgelegde eigenschappen 
het minst belangrijk.

Burgemeesters dienen vooral weerbaar 
en verbindend te zijn; Wethouders willen 
daadkrachtig, visionair en stimulerend zijn; 
Raadsleden richten zich op betrokkenheid en 
deskundigheid
Inwoners en ook burgemeesters zelf zien weerbaar-
heid  als een belangrijke eigenschap van burgemees-
ters. Verder staat ‘verbindend’ hoog op het lijstje. 
Burgemeesters vinden het daarnaast belangrijk dat 
zijzelf onafhankelijk zijn. Wethouders  vinden het 
belangrijk dat zij zelf  daadkrachtig, stimulerend en 
visionair zijn. Raadsleden noemen betrokkenheid en 
deskundigheid vaker dan gemiddeld in hun top 5. 
Meer dan wethouders en raadsleden zelf hechten 
inwoners veel waarde aan betrouwbaarheid en 
deskundigheid van deze twee typen bestuurders.

De verwachtingen over bestuurders verschillen 
naar opleidingsniveau en leeftijd
Laagopgeleiden hechten relatief veel waarde aan 
betrouwbare en betrokken lokale bestuurders. Bij 
middelbaar opgeleiden staat deskundigheid relatief 
hoog en hoogopgeleiden benadrukken het belang 
van het verbinden en integriteit. Jongeren noemen 
vaker dan gemiddeld eigenschappen als integer, 
consistent en onafhankelijk. Ouderen zijn meer 
gericht op deskundigheid, weerbaarheid en be-
trouwbaarheid.

Inwoners en bestuurders hebben verschillende 
beelden van belangrijkste rollen bestuurders
Bestuurders en inwoners hebben een iets andere 
perceptie of opvattingen van de rollen van lokale 
bestuurders. Een deel van de verschillen is vanzelf-
sprekend te verklaren vanuit de kennisvoorsprong 
die bestuurders over hun eigen positie en rol hebben 
in vergelijking met burgers. Andere verschillen 

hebben echter een meer principiële achtergrond. 

Belangrijkste rol
volgens inwoners

Belangrijkste rol
volgens bestuurders

Burge-
meester

1 Bewaker bestuurlij-
ke kwaliteit (32%) 

2 Bewaker van de 
openbare orde 
(20%)  

3 Verbinder (19%)

1 Bewaker bestuurlij-
ke kwaliteit (27%)

    Bewaker openbare 
orde (27%)

2 Volksvertegenwoor-
diging (14%)

3 Bevorderen 
samenwerking 
(11%)

Wethou-
der

1 Verbinder (51%) 
2 Leidende rol (24%)
3 Belangenbehartiger 

(16%)

1 Bevorderen 
samenwerking 
(27%)

2 Bewaker bestuurlij-
ke kwaliteit (15%)

3 Leider (12%)

Raadslid 1 Volksvertegenwoor-
diger (39%)

2 Controleur (21%)
3 Verbinder (19%)
    Kadersteller (19%)

1 Kadersteller (27%)
2 Bewaker bestuurlij-

ke kwaliteit (22%)
3 Volksvertegenwoor-

diger (16%)

De opvallendste verschillen tussen burgers en 
bestuurders zijn te vinden rond de rol van de 
wethouder. Waar de burgers verwachten dat 
wethouders  ‘verbinders‘ zijn  en een leidende rol 
spelen, zien lokale bestuurders voor wethouders 
vooral een rol in het bevorderen van samenwerking. 
Ook bij raadsleden zien we verschillen. Burgers zien 
als de belangrijkste rol van een raadslid het verte-
genwoordigen van de belangen van degenen door 
wie zij zijn gekozen. Bij raadsleden zelf staat het 
stellen van kaders bovenaan. De rol als volksverte-
genwoordiger komt op de derde plaats.  

Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in 
opdracht van de VNG.


