Commissaris van de Koning
De provincie Drenthe zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning.

1 Wat is volgens u de belangrijkste eigenschap bij de selectie
van een ‘goede’ Commissaris van de Koning?
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Anders, namelijk:











Ambassadeur voor Drenthe
Bekende politicus met feeling voor de provincie
Betrokkenheid bij de provincie
Betrouwbaar en eerlijk
Betrouwbaar en geen partijpersoon
Bruggenbouwer, boven de partijen en naast de gemeentes te staan
De persoon in kwestie moet weten wat er speelt in Drenthe, dus een netwerk in deze provincie is
in mijn optiek noodzakelijk. Iemand die veel ervaring heeft als bestuurslid moet dan wel in
Drenthe hebben gewerkt en eigenlijk zelfs een geboren en getogen Drent is.
Degene die de belangen van de provincie het best behartigt. Bekendheid, eerdere functie in
gemeente of eigen visie hoeft daar niet per definitie garantie voor te geven
Deskundig bestuurder
Dichtbij de burger kunnen staan
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Drenthe promoten bij de regering
Drenthe promoten in Den-Haag
Een bestuurder met visie die de provincie maar vooral de bevolking van Drenthe serieus neemt
en er naar luisterd.
Een commisaris die geen schoonzus heeft, kan daar geen problemen uit voort komen.
Een drent die INTEGER is
Een ervaren bestuurder die kan luisteren, verbinden en een adequaat netwerk heeft.
Een goede commissaris staat boven de partijen en kijkt vooral daar naar de belangen van
Drenthe
Een mensenmens, sociaal, verbindend en in staat om een provincie een aantal stappen voor uit
te helpen
Een mensenvriend
Een persoon die duidelijk heeft laten zien het algemeen belang hoger te achten dan het
voortdurend moeten oppoetsen van het eigen ego.
Een persoon waar niet om hem zelf draait maar echt iemand die geef om Drenthe en de mensen.
Niet alleen om meer salaris
Eerlijk (2x)
Eerlijk, oprecht en een Drents gevoel heeft.
Eerlijke en oprecht persoon
Ervaring als minister
Gevoel bij onze provincie hebben, maar goede contacten in de haag hebben.
Goed bekend is in Den Haag en Brussel
Goed met mensen om kunnen en dan nog bovengenoemde eisen gaan
Goed stel hersenen, affiniteit met Drenthe en zijn inwoners. Het goed kunnen verwoorden van
de wensen van mensen waar hij ten dienste van staat.
Goede contacten in den haag
Goede volksvertegenwoordiger
Heeft altijd van een minimum loon of iets hoger moeten rondkomen
Heeft een band met Drenthe
Heeft een goed netwerk in 'den Haag'
Heeft het beste voor met de provincie
Heeft servaring met openbaar bestuuren een 'groen'hart
Hij /zij moet een goed bestuurder zijn
Hij/zij is een geboren en getogen drent, de belangen van de drent en drenthe voorop stelt en
alle andere belangen onder geschikt maakt aan die van de drent en drenthe. en niet van linkse of
vvd afkomst is!!!!!!!!.
Hij/zij laat zich de kaas niet van het brood eten
Hoeft geen bekende Drent maar wel een gewone Drent.
Hoeft niet direct een bekende drent te zijn als het maar een drent is!!!!
Iemand die goed kan communiceren.
Iemand die het belang van Drenthe voorop stelt
Iemand die zeer actief PR voert voor Drenthe!
Iemand die zich niet laat intimideren door het westen zodat we niet alleen betalen maar ook
dingen kunnen krijgen
Iemand met een zakelijk achtergrond
Integer en empatisch
Integriteit en kwaliteit, netwerker
Is Ondernemend
Is uit zijn levensloop te zien dat hij zich belangeloos heeft ingezet voor Drenthe en tegelijk heeft
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hij zij overheid ervaring en om kan gaan met de verschillende belangen daarbij
Kent de provincie
Kijkt naar wat er nu en later nodig is. Geen korte-termijn oplossingen.
Landelijke netwerken
Leiderschap en samenwerken
Liefde voor Drenthe
Luisteren naar de inwoners
Luisteren naar de bevolking
Luistert naar de drentenaren
Maatschappelijke sociale betrokken voelen en zijn voor natuur, werkgelegenheid, sporten spel,
welzijn, recreatie en cultuur
Moet de weg goed weten te vinden in Den Haag
Moet een connectie hebben met Drenthe
Moet geen Drent zijn of Drents spreken
Moet gewoon zijn en naar alle mensen toe open staan. Nu zie alleen je alleen bestuurders,
directeuren, heb ze nog nooit met burgers/inwoners zien praten.Moet wel bestuurder zijn en
allen in z'n waarde laten. Moet goed weten wat er in de landelijke en lokale politiek speelt. Ook
het oor niet laat hangen naar de meest gebekte partij en/of persoon.Veelvuldig zich laten en en
kennis maken met de mensen zonder voordacht van andere zonodig naar voren schuiven de
gevestigde orde alleen.Etc. h politiekin
Moet goed kunnen netwerken in Den Haag
Moet voor alle drenten zijn en goed e contacten hebben met Den Haag
Neem eens iemand diecapabel is en los staat van de politiek.
Netwerk in denhaag
Netwerker en goed benaderbaar, laagdrempelig
Netwerker, bestuurservaring, verbinder
Niet iemand die nog paar jaar moet voor pensioenering.
Noorderling!
Positief over Drenthe en ervaring als bestuurder
Slim en empatisch
Vader/moeder voor alle drenthen
Van een niet corrupte landelijke partij
Verbndend en communicatief
Verbonden voelt met de inwoners van drenth
Voor t noorden opkomen.
Vooral een uitstekende netwerker.
Weet wat drenthe is en wat we hier willen
Wel een Drent hoeft geen bekende te zijn Iemand die weet wat er in drente speelt .
Wel iemand die feeling heeft met Drenthe
Weten wie de drenthe zijn, goed netwerk,
Zal vooral pal voor de belangen van Drenthe moeten staan.
Zij is aimabel staat voor andere meningen open denkt out of the box en is betrokken bij de
mensen die hier wonen en werken.
Zij/hij krijgt dingen voor elkaar.
Zoek een econoom
Zorgdragen dat Drenthe een 'bekend gezicht' krijgt op de landelijke kaart
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2 Bent u bereid om een jaar lang de functie van Commissaris
van de Koning in te vullen?
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Als dát zou kúnnen !
Ben zeer geÃ¯nteresseerd in zijn jop en zou er meer van willen weten
Ik ben geheel blanco op de inhoud van die functie en zou mij met een `open mind` wel
eens willen verdiepen in de inhoud en uitvoering daarvan. Geen idee of ditvook iets is
wat mij mij past hoor!
Is niet moeilijk, kwaliteit ambtenaren is groot
Natuurlijk !
Wel bereid, maar beschik niet over de capaciteit.
Zie 9.1
'Peter- principe' :)
Ben ik te oud voor!
Dat zou iemand moeten doen met bestuurlijke ervaring
Domme vraag .....
Een jaar is te kort om mij te voldoende te kunnen profileren.
Geen antwoorden op vragen dwz gefundeerde geen mening omdat we pas per 1-1-18
zijn geremigreerd
Gezien mijn leeftijd kom ik daarvoor niet in aanmerking.
Heb ik de competenties niet voor
Helaas ben ik te ziek.
Het is een vak apart
Ik sta al voor de klas. Heb op die manier genoeg invloed op de leider van morgen ;)
Lijkt me leuk, maar beschik niet over de benodigde kennis en heb niet de daarvoor
geschikte leeftijd meer.
Nee ik zou er ook zo uitgezet worden want ik heb ook een hoge gun factor naar
degene waarvan ik weet die kan het en die het geld wel kan gebruiken
Niet eerder een gemeente/stad of provincie bestuurd
Te zwaar
Voor deze functie moet je toch een groot aantal jaren bestuurlijke ervaring hebben.
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Wat een domme vraag
Dat ligt aan de manier waarop dit ingevuld zou worden: als adviserend lid van een soort
commissie meedenken zou wel lukken, maar niet als ik dat in mijn eentje zou moeten
doen.
Ik heb geen flauw idee wat die functie precies inhoudt, dus daar zou ik ook geen `ja` op
kunnen zeggen.
Ik kom kennis tekort
Jaar is volstrekt onvoldoende.
Laat het maar een door een `gewone` burger doen. Niet door zo`n hotemetoot die
overal ver vanaf staat of aan vriendjespolitiek doet.
Niemand weet wat zo iemand eigenlijk zou moeten doen. Weten zij het zelf ?. Waarom
is er uberhaupt zo een functie ? Wij hebben toch platselijk politiek bestuur ?
Weet niet wat de functie exact inhoud.
Zou eerst moeten weten wat de functie inhoud

2.1 Om welke reden zou u de functie van Commissaris van de Koning in willen
vullen?
























Bestuurlijke ervaring. levenservaring, geboren drent, ken ook de westerse mentaliteit, goed in
lintjes doorknippen, kan delegeren, ben integer enz.
Bezuinigen op onzin dingen. Zorgen dat er géén grite broek wordt aangetrokken. Meer voor
agrarische sector opkomen.
Dan zou er een boel in drente veranderen en drente weer voor de drenten worden
Dat zou positief zijn voor een eventuele politieke carrière
De ijsbaan naar Hoogeveen halen
Drenthe op de jaart zetten
Ervaring
Frisse kijk op Drenthe als buitenstaander die al 16 jaar in Hoogeveen woont.
Gewoon iemand van het volk en niet iemand die alleen boekenwijsheid heeft
Het lijkt me een leuke baan en dat ik de belangen behartig van mijn eigen provincie lijkt me mooi
en een uitdaging
Ik ben een drent, denk drents, eet drents, adem drents.
Ik ben geen ambtenaar, kan pragmatisch handelen en ben ondernemer.
Ik denk dat ik het met mijn achtergrond en ervaring nog zou kunnen ook.
Ik kan het eigenlijk niet wachten, maar Drenthe meer op de kaart zetten lijkt mij een uitdaging.
Maar dat geld eigenlijk ook voor Hoogeveen niet te veel afwachten maar maak er een mooie stad
van die van alles heeft.
Ik zou ook wel eens beroemd willen zijn en in die hoedanigheid mensen willen helpen
Interessante baan met veel mogelijkheden en kansen
Inzicht en ervaring opdoen, meedenken met verschillende instanties, vernieuwing en verbetering
van zaken die op provinciaal niveau geregeld worden.
Lijkt mij een leuke baan
Lijkt mij een zeer uitdagende baan.
Lijkt mij geweldig om eens een jaar in die wereld rond te lopen om te kijken hoe dat allemaal reilt
en zeilt. Van afstand lijkt het gemakkelijk maar ik denk dat het in de praktijk best hard werken is.
Hoor het graag. Ben beschikbaar!
Meer voor de belangen van drenthe opkomen en niet alleen voor de regio assen/groningen
Mensen zijn het belangrijkst in bestuur, daarna komen de regels. Ik kan beide goed hanteren
maar/en dan wel in die volgorde.
Om meer in de behoeften van de gewone man te voorzien.
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Om de belangen van Drenthe te kunnen behartigen (buiten Drenthe) en om Drenthe een
mooiere en leefbaarder provincie van re maken ten opzichte van hoe het nu al is.
Om Drenthe goed op de kaart te kunnen zetten op een positieve manier. De verbinding tussen
de steden en dorpen moet beter.
Om er achter te komen wat er achter de schermen afspeelt
Om het gedachte goed van de inwoners te vertalen naar de politiek.
Om onze provincie Drenthe eens bekend te maken in Den Haag, daar denkt men vaker dat
Nederland boven Zwolle ophoud. Moeten daar wakker geschud worden.
Omdat ik geen Drents spreek
Onafhankelijk, zonder voorkeur. Dat zou deze publieke figuur moeten zijn.
Op komen voor de achtergestelde gebieden in drenthe
Problemen samen met de gemeenschap aanpakken zodat men een betere betrokkenheid creëert
nu hebben bepaalde mensen een verkeerde air over zichzelf
Sterke punten van Drenthe versterken en meer laten zien waarin Drenthe groot is.
Vergaderen en besluiten nemen door kabinet, ministeries en bedrijfsleven in de 'rustieke
Drentse sfeer.
Het Catshuis is uit.
Werken aan 'Besluitland Drenthe'.
Werken aan accommodaties en voorzieningen
Voldoende ontwikkeld. Goede kijk op Drenthe. Sociaal.
Werkgelegenheid in Drenthe bevorderen
Zie boven
Zou alle bestuurders van de gemeente bij een roepen om eens te willen horen wat hun visie is
voor de toe komst van hun gemeente en de vraag voorleggen geef drie prioriteiten aan met
onderbouwing
Zou wel eens goed zijn dat een manager uit het bedrijfsleven een poosje de politiek scherp houdt
Zoveel mogelijk voor drenthe doen.
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3 Kent u iemand uit Hoogeveen, die een ‘goede’ Commissaris
van de Koning zou kunnen zijn?
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'Onze' Karel en ik wil hem daarbij wel helpen.
1.Gert Vos - 2.Arjan Bos
Ad bos, ex tvm
Albert Metselaar
Alsof een simpele burger Commissaris kan worden.............
Anno Wietse Hiemstra.maar die heeft al een andere leuke baan.
Anno Wietze Hiemstra (2x)
Bart Blanken
Bert van Willigenburg, anno wietse hiemstra
Burgemeester Karel lohuis
Burgemeester Lohuis
Burgemeester Loohuis (2x)
Burgemeester van Hoogeveen
Burgermeester
Burgermeester Loohuis. hoewel: die moeten we niet kwijtraken
Daan Snippe
De burgemeester
De zittende
Een filosoof- die denken wat verder
Erik giethoorn
Ewoud Klok
Ewout Klok
Ewout Klok,
Frits Kappers
Geert-Jan Walda
Hoop Weggemans
Iemand uit het bedrijfsleven
Ik (2x)
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Ik ben de naam kwijt , de vorige burgemeester van Hoogeveen
Ik zelf
Inmiddels geen Hoogevener meer. Marc Veeningen.
Is vast iemand te vinden.
Jan Mastwijk
Johan Bischop
Johan Bisschop (van de gemeente)
Johan Massier
Karel Loohuis
Klok van de bezinze pomp of arjan bos van tvm
Loohuis
Marc haitsma
Mevrouw Kramer
Mijzelf
Onze burgemeester
Onze burgemeester Loohuis
Oud burgemeester Eurlings goede man.
Oud burgemeester Urlings
Partner
Rene Karst
Sietse Faber
Urlings!
Waarom een Hoogevener, het moet gaan om de capaciteit van de persoon.
Wietze v.d. Zwaag
Wietze vd Zwaag
Willem Urlings (oud burgemeester van Hoogeveen)
Willem Urlings oud burgemeester
Wouter Jurriens
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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