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commentaar

Inhoud

Verbondenheid

Inmiddels liggen de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
achter ons en ook Sinterklaas is weer met zijn ‘Pieten’ 
terug naar Spanje. Toch dreunt het nog wat na. Uit het 
dreigingsbeeld van het NCTV, wat onlangs verscheen, is 
in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een 
verder polariserende trend te bekennen van (extreem)
links en (extreem)rechts. Beide kampen ontevreden. 
Daarin hebben ze een gemeenschappelijke factor en zijn 
ze toch op een of andere manier verbonden met elkaar. 
Lastiger is verbondenheid te vinden in de ‘onverschillige’ 
middenmoot. Onverschillig, wel degelijk ontevreden. 
Tijdens een seminar in Rotterdam ‘Verbetering op 
komst’, waaraan verder in dit blad aandacht wordt 
besteed, kwam ter sprake dat het slecht gesteld is met 
de verbondenheid in de lokale samenleving. Het lokaal 
bestuur heeft een duidelijke opgave als het gaat om het 
herstellen van die verbondenheid. En dat gaat niet alleen 
over politiek. Burgemeesters kunnen ‘boven de partijen’ 
en ‘midden in de samenleving’ wel degelijk thema’s 
depolitiseren en agenderen, zonder dat het daarbij poli-
tiek beladen wordt. Dat gebeurt gelukkig al, maar een 
burgemeester kan het niet alleen. Alle gemeentelijke 
actoren (wethouders, raadsleden, griffiers en gemeente-
secretarissen) zijn daarbij van onmiskenbaar belang. 
Echter, de toegenomen taken en werkdruk maken dat zij 
toekomen aan het uitoefenen van slechts een deel van 

hun functie. Als het aan BZK ligt, wordt er komend jaar 
flink geïnvesteerd in middelen om raadsleden verder te 
professionaliseren en te ondersteunen. Zie ook de 
column van de DGBW. Uit een onderzoek van de Vereni-
ging van Griffiers, verder in dit Burgemeestersblad, blijkt 
dat raadsgriffiers tot veel meer in staat zijn, dan wat ze 
nu doen. U als burgemeester kunt hierin het voortouw 
nemen en die verbindende rol vervullen. In de kamerbrief 
van minister Plasterk over de rol, positie en aanstellings-
wijze van de burgemeester (in de toekomst) wordt die 
verbindende rol nogmaals benadrukt. Als een van de zes 
kernrollen van het basale functieprofiel van de burge-
meester, naast voorzitter, verbinder, burgervader/-
moeder, ambassadeur, bestuurlijke kwaliteitsbewaker, 
openbare ordebewaker en bestuurder in algemene 
dienst. Bovendien wijst onderzoek uit dat inwoners veel 
waarde hechten aan de verbindende rol van de burge-
meester. Verbondenheid betekent volgens de Dikke van 
Dale ‘solidariteit’. Synoniemen zijn affiniteit, band, eens-
gezindheid, saamhorigheid, sympathie en trouw. Alle-
maal politiek neutrale synoniemen, waar de komende 
tijd een uitgesproken opdracht ligt voor u als verbinder. 
Ik wens u, mede namens het NGB-bureau, een veilige 
jaarwisseling en een solidair 2017!

Anouck Haverhoek/NGB
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De gemeente Someren kwam in korte tijd twee keer met crises in het landelijk nieuws. Na een  
vernietigende hagelbui in juni van dit jaar, brak in november 2016 brand uit bij een autobandenopslag 
in Someren-Heide. Het Burgemeestersblad sprak erover met Alfred Veltman, sinds 2000 burgemeester 
van deze Brabantse gemeente.

‘Af en toe moet je buiten    de lijntjes durven te gaan’
Burgemeester Albert Veltman over crises Someren:

‘Ik had een bestuurlijk etentje in Oirschot, toen 
ik vanuit Someren werd gebeld. Terwijl het bij 
ons regende, bleek het in Someren noodweer 

te zijn. Eerst belde een raadslid dat er water door de 
gangen van het gemeentehuis vloeide. Kort daarna 
belde mijn dochter op, om te melden dat er bij ons 
thuis een ongekend hevige hagelbui was geweest. Van 
alles was kapot. Mijn vrouw en ik zijn direct teruggere-
den. Toen we het dorp naderden lag de weg bezaaid 
met bladeren en takken. Thuis was de auto kapot. De 
caravan was kapot. Er was schade aan het huis. Hagel-
stenen van wel 8 diameter waren overal doorheen 
geslagen. De brandweer in Someren was op dat 
moment al druk in de weer om omgewaaide bomen 
weg te zagen. Er is die avond en nacht enorm veel 
werk verzet. Bedrijfsleiders van bouwmarkten zijn nog 
uit hun bed gebeld, om zeilen te kunnen leveren waar-
mee de vernielde daken konden worden afgedekt. Van 
iedereen die het heeft meegemaakt hoorde ik: “Het 
was verschrikkelijk”. Ik pendelde die avond heen en 
weer tussen brandweerkazerne en gemeentehuis, 
waar we een beleidsteam hadden gevormd.’

Voor Veltman was het een a-typische ramp. ‘De 
volgende ochtend scheen de zon weer volop. Dat was 
een rare gewaarwording. Normaliter oefen je op 
rampen waarbij alle hulpdiensten een rol hebben. 
Dat was nu niet het geval. Nu was vooral de brand-
weer aan zet. Er waren geen mensen met verwondin-
gen doordat ze hagelstenen tegen hun lichaam 
hadden gekregen, de materiële schade overheerste 
voornamelijk. Omdat niet alleen Someren, maar ook 
Heeze-Leende, Bergeijk en Asten waren getroffen 

door deze supercell, hebben we de krachten gebun-
deld. Zeker ook de kern van Luyksgestel in Bergeijk 
was zwaar getroffen. Daar was geen dak meer heel. 
Op de maandag daarna zijn we met een groot aantal 
partijen in het gemeentehuis bij elkaar gekomen. De 
directeur Veiligheidsregio heeft toen een ROT bijeen-
geroepen als zaten wij in een GRIP3.

Wet tegemoetkoming schaden 
In de nafase krijgt Veltman de leiding, samen met 
collega Paul Verhoeven van Heeze-Leende. ‘Ons 
primaire doel was om op te komen voor de getroffe-
nen in ons gebied. De woningen zijn over het alge-
meen gewoon verzekerd. Dat werd door de verzeke-
raars netjes afgehandeld. Al drong daar ook niet 
direct het besef door van de ernst van de situatie. 
Mijn eigen verzekeraar gaf bij mijn eerste telefoontje 
aan dat het binnen 48 uur zou worden hersteld. Daar 
zijn ze later wel op terug moeten komen. Maar in het 
buitengebied was de schade het grootst onder de 
boerenstand en de glastuinbouw. Alle kassen waren 
kapot. Maar ook in de stallen was het een ravage met 
hagelstenen die dwars door het dak waren gekomen. 
Met staatssecretaris Van Dam hebben we een bezoek 
gebracht aan een boerenbedrijf. Daar zag het dak 
eruit als een gatenkaas. Op het ministerie is toen een 
ambtelijke werkgroep ingesteld, om te kijken wat we 
in overleg met ZLTO, het Verbond van Verzekeraars, 
het Rijk en anderen konden doen. Het probleem was 
dat veel boeren niet compleet waren verzekerd, of dat 
verzekeraars verschillend met de situatie omgingen 
waardoor het bij de ene verzekeraar wel was gedekt 
en bij de andere niet. Omdat men zich in principe 
tegen hagelschade had kunnen verzekeren, is de Wet 
tegemoetkoming schaden (Wts) niet van toepassing 
verklaard. Dat was voor ons gebied een hard gelag. 
De Wts kan een gebied als rampterrein erkennen. 
Maar we kregen nul op het rekest. Naar ons idee was 
dat niet fair, omdat deze hagelbui exceptioneel was. 
In deze vorm, een zogenoemde ‘supercell’ was dit 
nog nooit in Nederland voorgekomen. Normaliter 
houden bijvoorbeeld fruittelers rekening met een 

‘Het werd allemaal volgens de regeltjes 
beoordeeld, terwijl het gebied behoefte 
had aan iemand die op Rijksniveau ook 
buiten de lijntjes durfde te gaan’
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‘Af en toe moet je buiten    de lijntjes durven te gaan’
hagelbui die eens in de paar jaar de oogst vernielt. 
Dat is all in the game. Maar deze bui was zó erg, dat 
niet alleen de oogst, maar ook de hele fruitboom 
vernield was. Dat zijn zaken waarvan je je kunt afvra-
gen of je je daar als ondernemer op had moeten voor-
bereiden. Het werd allemaal volgens de regeltjes 
beoordeeld, terwijl het gebied behoefte had aan 
iemand die op Rijksniveau ook buiten de lijntjes durf-
de te gaan. Die zou zeggen: “dit gaat inderdaad het 
normale te boven”. Maar dat was te veel gevraagd.’

Bijzondere bijstand
Naast de lobby voor de Wts wordt ook ingezet op 
andere vlakken. ‘Er is ons gevraagd om te financieren 
vanuit de wet Bijzondere Bijstand voor zelfstandigen 
(Bbz), maar dat blijkt alleen te kunnen als je finan-
ciert tegen 8 procent rente. Dat is niet van deze tijd. 
Ook daarin kregen we geen flexibiliteit vanuit Den 
Haag. Ook de mogelijkheid om werknemers voor een 
langere periode dan 24 weken onder te brengen in de 
WW werd in dit uitzonderlijke geval niet toegestaan. 
In al die pogingen hebben wij als vier Brabantse 
burgemeesters geprobeerd om voor het belang van 
onze inwoners op te komen, zonder directe belangen-
behartiger te worden. De problemen gingen ons na 
aan het hart. We hebben ze, vaak samen met ZLTO en 
de provincie, op verschillende manieren in Den Haag 
onder de aandacht gebracht.’ 
De teleurstelling over het gebrek aan oplossingen uit 
Den Haag blijft groot in Someren. ‘Als Max Verstap-
pen een race wint is premier Rutte er als de kippen 
bij om hem te feliciteren. Dat gun ik hem, laat dat 
helder zijn. Maar als je in een situatie zit waarin 
duizenden mensen met schade en ellende achterblij-
ven en je uit Den Haag niets hoort, is dat wel wrang.’ 
Maar Someren zet de schouders eronder. ‘Al zitten 
sommige bedrijven echt in dubio. Stel dat je over 
drie, vier jaar had willen stoppen, dan sta je nu voor 
de vraag of je nog een investering gaat doen. Een van 
de banken gaf aan dat ze geen gezonde bedrijven 
failliet zouden laten gaan. Maar het gaat om veel geld 
en grote schades. De schattingen liepen op enig 
moment op tot een half miljard euro schade alleen 
voor de agrariërs.’ 

Informatieavonden
Voor de eigen inwoners houdt de gemeente informa-
tieavonden, waar praktische vragen kunnen worden 

gesteld en mogelijke oplossingen worden geboden. 
‘Ook de woningbouwcorporatie, GGD en GGZ haakten 
aan. Er waren onder meer veel vragen over de 
beschadigde asbestdaken en hoe die konden worden 
gesaneerd. Veel problemen zijn opgelost. We konden 
mensen doorverwijzen. We houden het in de gaten 
en zijn van plan om aan het eind van het jaar een 
ronde te maken, om te zien waar er nog zeil op de 
daken ligt. Als dat als reden heeft dat de pannen niet 
te krijgen zijn of het bouwbedrijf geen tijd heeft, dan 
is het verklaarbaar. Want nog dagelijks rijden er 
busjes van aannemers door de gemeente die van 
heinde en verre komen voor herstelwerkzaamheden. 
Maar ik hoop niet dat er nog mensen tussen zitten 
die financieel aan de grond zitten en geen kant meer 
op kunnen. In elk geval is ons duidelijk dat de crisis 
nog niet achter de rug is.’

Bandenopslag
Terwijl het effect van de hagelschade nog na-ijlt, 
breekt op zondag 6 november 2016 brand uit bij een 

Foto: ANP

‘Als je in een situatie zit waarin 
duizenden mensen met schade en ellende 

achterblijven en je uit Den Haag niets 
hoort, is dat wel wrang’
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autobandenrecycling in Someren-Heide. De brand 
houdt dagen aan. ‘Het was een enorme inzet bij een 
bedrijf waar de gemeente al langere tijd mee in 
gesprek was. Eerder hadden wij er al op aangedron-
gen dat het bedrijf elders zou worden voortgezet. Dat 
was ook de wens van de buurt. Toen er brand uitbrak, 
was dat dus ook een deel van het sentiment dat er bij 
de buurt onder lag.’

Veltman schaalt op tot GRIP3 en roept een beleids-
team bijeen, ondersteund door een regionaal opera-
tioneel team in Eindhoven. ‘Zodra je met een echte 
crisis te maken hebt, zie je de verschillen met een 
oefensituatie. Je verwacht dat je dilemma’s krijgt 
waar je “ja” of “nee” op kunt zeggen, maar in de 
praktijk blijkt het een wisselwerking te zijn van 
advies vragen, opdrachten geven en wachten op 
uitwerkingen van voorstellen. Verder viel me op dat ik 
de enige constante ben, terwijl mijn evenknie bij het 
ROT steeds gewisseld wordt. Waardoor je als bestuur-
der steeds weer moet schakelen om op dezelfde 
vlieghoogte te komen. Op enig moment is ook 
iemand van het COT aangeschoven om ons te onder-
steunen in het structureren van de besluitvorming en 
de formuleringen aan te scherpen. 
Veltman steekt niet onder stoelen of banken dat loka-

le kennis toch erg belangrijk blijft bij dit soort calami-
teiten. ‘Juist door de context en de historie met die 
bandenopslag in Someren-Heide was het iets waar in 
de eerste communicatieadviezen onvoldoende reke-
ning mee werd gehouden. Dat blijft een lastige afwe-
ging als burgemeester. Je wilt niet op de stoel van 
een ander gaan zitten, maar als je denkt “dat gaat zo 
niet werken” dan moet je wel ingrijpen.’

Buurtbijeenkomsten
Met de bevolking was het gesprek in het begin emoti-
oneel. ‘In de eerste bijeenkomsten met de buurt twij-
felden ze aan onze aanpak. De kern kent veel loon-
werkers, die bij wijze van spreken al klaar stonden 
om met hun shovels de brand te blussen door er 
zand overheen te schuiven. Ik heb toegelicht wat de 
adviezen van de brandweer waren en waarom ik die 
volgde. Verder heb ik tot treurens toe herhaald dat 
rook altijd ongezond is. Dat deze rook niet bedrei-
gend was voor de volksgezondheid, maar dat het 
onverstandig was om er langere tijd in te blijven. Een 
mevrouw hebben we twee dagen ondergebracht in 
een hotel. Met de buurt is ook besproken wat we 
zouden doen als de wind ging draaien. Men was 
sceptisch, maar toen de brand op vrijdag sneller uit 
was dan verwacht, kreeg ik de nodige felicitaties uit 
het dorp.’

Commissievergadering
Goede ervaringen heeft Veltman met een aantal 
operationele mensen. ‘Rob Brons, de directeur van 
de Veiligheidsregio, kwam samen met de Directeur 
Publieke Gezondheid in de commissie om daar in vol 
ornaat uit te leggen wat er werd gedaan om de brand 
onder controle te krijgen. Dat wekte enorm vertrou-
wen bij de raad.’ Veltman heeft wel ervaren hoe 
belangrijk het is dat je de juiste adviseurs meeneemt. 
Kennis van zaken én communicatieve vaardigheden 
zijn in contact met de bevolking van wezensbelang. 
Veltman realiseert zich dat met het blussen van de 
brand de zaak de wereld nog niet uit is. De fractie-
voorzitters hebben besloten tot een onderzoek naar 
de geschiedenis van het bedrijf. Daarnaast moeten 
de restanten van de brand snel opgeruimd worden en 
wil de buurt niet dat het bedrijf terugkomt. ‘We 
hebben met de mensen in de buurt afgesproken dat 
we hen via de buurt-app blijven informeren, zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn op het dossier’, aldus 
Veltman. Het wordt de komende tijd laveren tussen 
ratio en emoties. Een hele uitdaging. <

Wouter Jong / NGB

‘Kennis van zaken én communicatieve 
vaardigheden zijn in contact met de 
bevolking van wezensbelang’

Foto: ANP
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Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft een brief over de rol en 
positie van de burgemeester aan de Tweede 
Kamer gestuurd. Aan de brief ging een uitgebreid 
traject vooraf. De minister verdient complimenten 
voor de wijze waarop deze verkenning was inge-
richt. Expertbijeenkomsten, interviews, diverse 
onderzoeken en een advies van de Raad voor het 
openbaar bestuur leverden veel kennis en inzicht 
op, die besproken is in een brede werkconferen-
tie, waaraan ook veel burgemeesters deelnamen.
De minister was de zoektocht gestart, omdat hij 
in 2015 bij de behandeling van het wetsvoorstel 
over de deconstitionalisering van de aanstellings-
wijze had toegezegd de regie te nemen in de 
discussie over de aanstellingswijze en de positie 
van de burgemeester. De vraag is nu wat de 
beschouwing van de minister heeft opgeleverd in 
het licht van deze regievoering en wat ermee gaat 
gebeuren. 
De verkenning heeft een aantal duidelijke gedeel-
de inzichten opgeleverd. Zo is er alom waardering 
voor de onafhankelijke positie van de burge-
meester. Er is een vrij brede zorg over de kwets-
baarheid van de burgemeester in de huidige 
procedure van herbenoeming. Ook is duidelijk 
dat de aanstellingswijze van de burgemeester 
geen geïsoleerd vraagstuk is, maar gezien moet 
worden in het bredere perspectief van het gehele 
lokaal bestuur. Het Rob-advies stelt daarom dat 
de aanstellingswijze gebaseerd moet zijn op de 
vraag welke burgemeester we willen hebben. Dit 
is volledig in lijn met wat ons Genootschap 
eerder heeft bepleit.
Dat heeft het traject dus opgeleverd en het is 
goed dat de minister dit aan de Tweede Kamer 
heeft geschreven. Een groot aantal vragen blijft 
echter onbeantwoord. Zo laat de minister open 
hoe het gezag van de burgemeester over de poli-
tie zich verhoudt tot de aanstellingswijze. Het is 
nog niet duidelijk wat de Tweede Kamer er nog in 

de aanloop naar het verkiezingsreces mee gaat 
doen. 
Daarom zou het goed zijn als de Eerste Kamer zich 
beraadt op wat de beschouwing van de minister 
betekent voor de tweede lezing van het wetsvoor-
stel om de Kroonbenoeming uit de Grondwet te 
schrappen. In de Eerste Kamer werd immers 
gevraagd om inzicht in het vervolg op eventuele 
deconstitutionalisering en nam de minister de 
regie op zijn schouders. De Eerste Kamer kan zich 
dan ook uitspreken over de stelling van de minis-
ter dat de deconstitutionalisering door moet gaan 
om pas daarna het meest wenselijke model vast 
te stellen. Het NGB heeft zich voor de eerste 
lezing op het standpunt gesteld dat er duidelijk-
heid moet zijn over de inrichting van het lokaal 
bestuur en de aanstellingswijze van de burge-
meester om daarna pas de vraag te stellen of 
benoeming van de burgemeester in de Grondwet 
aanpassing behoeft.
De media berichtten afgelopen weken vooral dat 
de helft van de kiezers voor een direct gekozen 
burgemeester zou zijn. Wie de beschouwing van 
de minister leest, ziet dat dit niet klopt. In een 
publieksonderzoek is gevraagd hoe men tegen-
over de verschillende aanstellingswijzen staat. 
Inderdaad denkt 50 procent positief over directe 
verkiezing, maar 38 procent is positief over de 
huidige aanstellingswijze en 34 procent is posi-
tief over een door de raad gekozen burgemeester. 
Bij elkaar is dat meer dan 100% procent; dat 
komt omdat men meerdere antwoorden kon 
geven. De Eerste Kamer zou dat zeker zien en 
vragen hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt.

Arno Brok,
Voorzitter Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters

De brief van de minister is te downloaden via 
http://www.burgemeesters.nl/brief25112016.

De burgemeester van de toekomst
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Elk jaar werpt het Burgemeesterblad een blik op de veranderingen in de beroepsgroep: wie zijn er dit 
jaar benoemd? Wat kenmerkt hen en hoe verandert het burgemeesterscorps? Dit is alweer de negende 
aflevering van Beroepsgroep onder de loep met aandacht voor lichting 2016, die in totaal 58 benoemin-
gen van burgemeesters en waarnemend burgemeesters omvat.

De Lichting 2016
Beroepsgroep onder de loep (deel 9)

In 2016 zijn slechts 28 Kroonbenoemde burge-
meesters aan de slag gegaan. Dit is het laagste 
aantal benoemingen sinds het Burgemeesters-

blad met de jaarlijkse tellingen is gestart en waar-
schijnlijk zelfs over de gehele naoorlogse jaren. Ter 
vergelijking: in 2015 waren er nog 38 kroonbenoe-
mingen en als we kijken naar andere jaren, die net 
als 2016 halverwege een zittingstermijn van de raad 
waren, dan zien we dat er in 2008 38 en in 2012 44 
Kroonbenoemingen waren. 

Veel nieuwkomers
Binnen de lichting 2017 is wederom het grootste deel 
nieuwkomer. In 60 procent van de Kroonbenoemin-
gen betrof het iemand die geheel nieuw in het ambt 
is. Bijna 30 procent van de benoemden is een door-
stromer. Al een aantal jaren is zichtbaar dat het 
aantal doorstromers beperkt is. Ongetwijfeld speelt 
de huisvestingsproblematiek hier nog steeds een rol. 
Opvallend is dat er dit jaar ook drie ‘herintreders’ (10 
procent) zijn. Deze herintreders – Marja van Bijster-
veldt (Delft), Frank Dales (Velsen) en John Jorritsma 
(Eindhoven) waren in het verleden ook al eens burge-
meester, maar na functies elders, keren zij weer terug 
in het burgemeestersvak. Vooral de benoeming van 
commissaris van de Koning John Jorritsma tot burge-
meester komt zelden voor. Alleen Schelto Patijn 
maakte ooit de overstap van commissaris in Zuid-
Holland naar burgemeester (van Amsterdam). Bij de 
doorstromers valt voorts op dat Roel Cazemier al naar 
zijn vijfde gemeente is gegaan. Hij is nu burgemees-
ter van Krimpenerwaard en droeg de ambtsketen 
eerder al in Ruinerwold, Ameland, Dongeradeel en 
Dinkelland. 

Diversiteit
Het lukt maar moeilijk om meer diversiteit in het 
burgemeesterscorps te krijgen. Na het vertrek van 
Joyce Sylvester (december 2015) is het aantal burge-
meesters met een migratie-achtergrond nog steeds 
op drie vingers te tellen: Ahmed Aboutaleb, Dagmar 

Oudshoorn en Franc Weerwind. Al jaren is er geen 
aanvulling uit bi-culturele hoek. En ook het aantal 
vrouwelijke burgemeesters stijgt slechts in geringe 
mate. In totaal werden acht vrouwen door de Kroon 
benoemd, maar daar staat tegenover dat er ook vijf 
vrouwelijke burgemeesters vertrokken. Per saldo dus 
slechts drie vrouwen extra onder de Kroonbenoemde 
burgemeesters; een schamele stijging van 1 procent 
op het totaal van de beroepsgroep. Wel bemoedigend 
dat van de laatste twaalf voordrachten de helft vrouw 
is. Een deel van hen start echter pas is 2017. 
Enkele jaren geleden was er in de m/v-verhouding 
nog een lichtpunt in de benoemingen van waarne-
mend burgemeesters. Zo benoemden de commissa-
rissen vijf jaar geleden in de helft van de waarnemin-
gen nog een vrouw. Nu betreft minder dan een op de 
vier waarnemersbenoemingen een vrouw. Er zijn in 
2016 zeven vrouwen als waarnemer benoemd. 
Qua leeftijd is er sprake van een enige vergroening. 
Er zijn nu maar liefst drie dertigers als burgemeester 
benoemd: Richard Korteland in Meppel, Michiel Pijl 
in Drechterland en Michiel Uitdehaag in Texel, alle 
drie zijn geboren in 1979. Echter De Rode Lantaarn, 
het symbool van de jongste burgemeester in Neder-
land, verblijft sinds 2013 bij Ben Visser in Scherpen-
zeel. Willemijn van Hees werd al in 2012 burgemees-
ter van Geertruidenberg en is sindsdien nog steeds 
de jongste vrouw in de beroepsgroep. Door de benoe-
ming van het trio dertigers ligt de gemiddelde leeftijd 
van de nieuwe Kroonbenoemden in 2016 op 50 jaar, 
iets lager dan vorig jaar maar ongeveer gelijk als de 
jaren ervoor. De vergroening die zich bij de nieuwko-
mers voordoet, is in sterkere mate ook te zien bij de 
doorstromers. De gemiddelde leeftijd van de door-
stromers is nu 51 jaar, drie jaar jonger dan vorig jaar. 

Politieke kleur
Hoe staat het met de verdeling van de burgemees-
tersbenoemingen over de politieke partijen? Uit de 
benoemingen blijkt ook nu weer dat de burgemeester 
toch vooral ‘boven de partijen’ staat. Bij bijna twee 
op de drie benoemingen veranderde de burgemees-
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terspost van politieke kleur. Dit deed zich ook in 
voorgaande jaren voor. Opvallend is dat er in 
gemeenten met een nieuwkomer veel vaker sprake 
van een verandering van de politieke partij dan in 
gemeenten waar een doorstromer is benoemd. In 
tabel 1 is de politieke kleur weergegeven van de 
vertrokken burgemeesters en de in 2016 Kroonbe-
noemde burgemeesters. 
De verdeling over politieke partijen veranderde in 
geringe mate. CDA (10) en VVD (10) waren de grootste 
leveranciers onder de Kroonbenoemingen, waarbij de 
terugval van de PvdA bijzonder opvalt. De PvdA wist 
in heel 2016 slechts 2 burgemeesters door de Kroon 
benoemd te krijgen, terwijl de PvdA in 2015 nog 
koploper was met 12 benoemingen. In de winst/
verliesrekening zien we dat vooral VVD (+4) en CDA 
(+2) stapjes vooruit doen. PvdA (-4) en D66 (-3) waren 

de verliezende partijen. Als gekeken wordt naar de 
nieuw benoemde burgemeesters, dan blijkt het CDA 
met 7 nieuwe burgemeesters in 2016 topleverancier 
is van nieuwkomers in de beroepsgroep. Daar staat 
tegenover dat bij de doorstromers 5 van de 8 burge-
meesters van VVD-huize zijn. 

Waarnemers
Eind 2016 telt Nederland 390 gemeenten, waarvan er 
60 op dat moment een waarnemend burgemeester 
hebben. Een jaar geleden waren het er nog 10 
minder. Gedurende het jaar benoemden de commis-
sarissen 30 waarnemend burgemeesters, een gang-
baar aantal in de laatste jaren. Vooral commissaris 
van de Koning in Gelderland (7), Zuid-Holland (7) en 
Noord-Brabant hadden er hun handen aan. Clemens 
Cornielje, Jaap Smit en Wim van de Donk benoemden 
tweederde van de waarnemers in 2016. 
Op diverse punten blijken de waarnemers ook dit jaar 
weer te verschillen van hun door de Kroon benoemde 
collega’s. Zo is de gemiddelde waarnemer die in 
2016 werd benoemd 12 jaar ouder dan de gemiddel-
de Kroonbenoemde burgemeester. In bijna de helft 
van de waarnemersbenoemingen koos de commissa-
ris voor een 65-plusser. De waarnemers zijn lid van 
een beperkt aantal politieke partijen: CDA (8), D66 
(5), PvdA (8) en VVD (9); de andere partijen kwamen 
er niet aan te pas. Tenslotte geldt ook voor 2016 dat 
80 procent van de benoemde waarnemers in het 
verleden ook al (waarnemend) burgemeester was. 
Opvallend is dat de commissarissen in ruim drie 
kwart van de waarnemingsbenoemingen de politieke 
kleur van de burgemeesterspost lieten veranderen. 

Partij In 2016 
benoemd

Voorganger

CDA
CU
D66
GroenLinks
Geen
PvdA
SGP
VVD
herindeling

10
1
3
-
1
2
1
10

8
-
6
1
-
6
-
6
1

totaal 28 28

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van 
burgemeesters die in 2016 werden benoemd met ook 
de verdeling van hun Kroonbenoemde voorgangers

Partij In 2016 nieuw 
in het ambt

In 2016 door-
gestroomd

CDA
CU
D66
GroenLinks
Geen
PvdA
VVD

7
-
2
-
1
2
4

2
1
-
-
-
-
5

totaal 17 8

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen 
van burgemeesters die in 2016 voor het eerst in het 
ambt werden benoemd en van burgemeesters die in 
2016 in een andere gemeente werden benoemd.

Partij benoemde waarnemers 
in 2016

CDA
CU
D66
GroenLinks
Geen
PvdA
SGP
VVD

8
-
5
-
-
8
-
9

totaal 30

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van 
waarnemend burgemeesters die in 2016 werden 
benoemd. 
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Vaak wordt gedacht dat een waarnemer met dezelfde 
politieke achtergrond als de vertrokken burgemeester 
wordt benoemd. Dat blijkt ook in 2016 dus in het 
geheel niet te kloppen. Net zomin is waar dat 
commissarissen alleen maar burgemeesters van hun 
eigen partij benoemen: in ruim 80 procent van de 
benoemingen is de waarnemer lid van een andere 
politieke partij dan de commissaris zelf.

Boven de partijen
In Nederland is er veel waardering voor de ‘boven de 
partijen staande’ positie van de burgemeester. Al 
jaren blijken de gemeenteraden goed in staat te zijn 
hier rekening mee te houden bij de selectie van de 
nieuwe burgemeester. Ook in de lichting 2016 is weer 
zichtbaar dat de lokale politieke verhoudingen niet 
één-op-één doorklinken in de politieke kleur van de 
burgemeester. In 70 procent van de gemeenten is de 
burgemeester geen lid van de partij met de grootste 
fractie in de raad en in de helft van de gemeenten is 
de burgemeester lid van een partij die niet in de 
coalitie zit. In de groep waarnemers liggen deze 
cijfers niet veel anders: In 73 procent van de gemeen-
ten benoemde de commissaris een burgemeester van 
een partij die in de raad de grootste fractie heeft en 
in 53 procent was de waarnemer lid van een partij die 
een of meer wethouders in het college heeft.
Op deze punten zijn de profielen van de kroonbe-
noemden en van de waarnemend burgemeesters in 
De Lichting 2016 dus identiek.

Sollicitanten
Aan het slot van dit overzicht hebben we ook nog 
gekeken naar de aantallen sollicitanten naar de 28 
burgemeestersfuncties die in 2016 tot een benoe-
ming hebben geleid. Gemiddeld solliciteerden 30 
mensen op de opengestelde vacatures, waarbij het 
aantal sollicitanten sterk varieerde. Voor de burge-
meestersposten in Texel (63), Renswoude (57) en 
Meppel (49) ontvingen de commissarissen de meeste 
sollicitatiebrieven, terwijl Leidschendam-Voorburg 
(10) Edam-Volendam (13) en Eindhoven (16) de 
minste belangstelling kenden.
Ten slotte blijkt dat weinig vrouwen solliciteren naar 
burgemeestersfuncties. Van de 28 burgemeesters die 
in 2016 door de Kroon zijn benoemd, is 8 vrouw (= 29 
procent), terwijl onder de sollicitanten gemiddeld 20 
procent vrouw is. Als vrouwen wel solliciteren, dan 
hebben zij dus een grotere kans op benoeming. Ook 
als we kijken naar de individuele vacatures, is dat 
zichtbaar. Als we de burgemeestersposten verdelen 
in drie categorieën: weinig vrouwelijke sollicitanten, 
gemiddeld aantal sollicitanten en veel vrouwelijke 

sollicitanten, dan zien we dat verreweg de meeste 
vrouwelijke burgemeesters zijn benoemd in de cate-
gorie met de meeste vrouwelijke sollicitanten. Tabel 4 
laat zien dat gemeenteraden veel vaker voor een 
vrouw als burgemeester kiezen als er maar vrouwen 
onder de sollicitanten zijn. Maar het kan ook beteke-
nen dat vrouwen heel goed weten waar ze moeten 
solliciteren. <

Ruud van Bennekom, Anouck Haverhoek/NGB

Geïnteresseerd in vorige afleveringen van 
Beroepsgroep onder de loep? Kijk dan op www.

burgemeesters.nl/beroepsgroep. 

Vrouwelijke 
sollicitanten

aantal gemeen-
ten

Vrouw 
benoemd

Minder dan 
20%
20% - 25%
Meer dan 25%

46%

21%
32 %

0%

17%
67%

totaal 100% (28)

Tabel 4: aandeel vrouwen onder sollicitanten en 
aandeel vrouwen dat benoemd is als burgemeester in 
2016
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Ruggengraat van de democratie

dgbK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Wonen

Volksvertegenwoordigers zie ik als de ‘backbone’ van 
de lokale democratie. Ze zijn een vitale schakel en er 
wordt steeds meer van hen gevraagd. Ik ga hier nu 
even bewust de positie van de gemeenteraad proble-
matiseren. Van burgemeesters krijg ik regelmatig 
terug dat hun raad steeds meer op hun bordje krijgt. 
Ze worstelen bijvoorbeeld met het vormgeven van 
toezicht op het sociaal domein, met nieuwe manieren 
van betrokkenheid van inwoners, met regionale 
samenwerking, met stapels dossiers en tegelijkertijd 
de wens om meer de gemeente in te gaan. Het is voor 
een raadslid niet eenvoudig om de verschillende 
rollen en dossiers te combineren. Dat zal u als voor-
zitter van de raad bekend voorkomen.

Dat betekent dat de kwaliteit van het openbaar 
bestuur gebaat is bij meer aandacht voor professio-
nalisering van bestuurders en volksvertegenwoordi-
gers. Kwaliteiten als verbindend vermogen, aanpas-
singsvermogen en regionale gerichtheid worden 
steeds belangrijker. Dit komt ook naar voren uit het 
Rob-advies ‘Niet alleen een ambt, maar ook een 
ambacht’ dat eind oktober werd gepresenteerd. Het 

is een vak, een ambacht, en dat geldt óók voor volks-
vertegenwoordigers, zonder daarbij het uitgangspunt 
van lekenbestuur geweld aan te doen. Vakmanschap 
impliceert regelmatige bijscholing en reflectie op 
eigen functioneren. Ook tijdens het symposium Vitale 
democratie begin november, werd gepleit voor meer 
aandacht voor het toerusten van raadsleden.

Daarom zet BZK de komende periode extra in op het 
versterken van de positie van raadsleden. De Tweede 
Kamer heeft die aanpak via Motie Wolbert nog eens 
kracht bijgezet en samen met Raadslid.nu, de Vereni-
ging van Griffiers en de VNG is vervolgens een Actie-
plan opgesteld. Dit houdt in dat we in 2017 onder 
andere een impuls geven aan trainingen voor raads-
leden. Zo komen er nieuwe regionale Raadsacade-
mies waar Raadslid.nu verschillende toegesneden 
workshops aanbiedt. Ook krijgen gemeenten de kans 
gebruik te maken van een aanbod aan bijeenkomsten 
Incidentmanagement en Raad in beraad, om crisissi-
tuaties te simuleren en raadspraktijken te bespreken. 
Omdat raadsleden niet veel tijd hebben om trainingen 
bij te wonen, wordt er ook gewerkt aan een digitaal 
Leerplatform voor raadsleden. Daar kunnen raadsle-
den straks plaats- en tijdsonafhankelijk modules 
volgen en praktijkgerichte informatie vergaren.

Stimuleren dat raadsleden meer tijd vrijmaken voor 
toerusting en reflectie, kan echter niet zonder de 
aanpak van de ervaren werkdruk. Werkzaamheden 
als stukken lezen en vergaderen vragen veel tijd en 
energie. U bent daarbij een onmisbare schakel, een 
hulptroep voor de raad. U kunt afspraken stimuleren 
om de werkdruk van raadsleden aan te pakken. 
Afspraken over spreektijd, vergaderduur, opleggers 
bij raadsstukken. En u kunt, als voorzitter, een pleit-
bezorger zijn voor de toerusting van uw eigen raad. U 
kunt bijvoorbeeld pleiten voor voldoende raadsbud-
get, waar niet te gemakkelijk op beknibbeld wordt. 
Als u merkt dat de werkelijkheid van het gemeente-
huis teveel gaat overheersen, kunt u raadsleden 
wijzen op hun herkenbaarheid voor de inwoners. En 
op wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen aan de 
aantrekkelijkheid van hun ambt. Zo kunt u helpen 
voorkomen dat de ruggengraat overbelast raakt en 
het gewicht van de democratie kan blijven dragen.
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Als burgemeester wil en moet je vaak zichtbaar zijn. Effectieve regie vraagt echter onzichtbaarheid. Het 
vraagt leiderschap zonder politiek. Een ultieme paradox: transparant onzichtbaar. Leiderschap met alle 
deuren en ramen open. Hoe doe je dat? Ted Baartmans verklaart nader. 

Onzichtbaar leidend
Ted Baartmans over Common purpose

burgemeesters hebben als publieke leider een 
unieke positie. Hij of zij kan immers niet zijn 
of haar eigen team samenstellen. Sterker 

nog, daar hebben ze geen enkele invloed op. Het is 
een gegeven relatie. De burgemeester moet zich 
voortdurend aanpassen aan de context waarin moet 
worden opgetreden. Iedere vier jaar een nieuw team 
met meestal wat flinke wijzigingen er tussendoor. Dit 
vraag om flexibiliteit, schakelvermogen, wijsheid en 
een noodzakelijke, maar voorzichtige, omgang met 
zichtbaarheid.

Common purpose
Onzichtbaar leiderschap openbaart zich in situaties 
waarin toewijding, tot een aantrekkelijk en diepge-
worteld doel (common purpose), de drijvende kracht 
is van leiderschap (Sorenson & Hickman, 2015). 
Leiding wordt hier bepaald door een gemeenschap-
pelijk gedeeld doel in plaats van door een persoon. 
Een kernelement van onzichtbaar leiderschap is het 
vaststellen en voortdurend herijken van een ‘common 
purpose’. Het is meer dan een gemeenschappelijk 
doel en geeft betekenis aan het werk.
Als onzichtbare leider, stuur je als burgemeester met 
je team aan op een te formuleren common purpose. 
Een gemeenschappelijke ambitie die helder richting 
geeft en breed gedragen wordt. Vaststelling gebeurt 
door het stellen van waardevrije vragen op de achter-
liggende principes en waarden. Waar doe jij het voor? 
Wat willen wij met elkaar bereiken in onze samenle-
ving? Door een gemeenschappelijk (gedepolitiseerd) 
uitgangspunt te kiezen gaan processen en verande-
ringen als ‘vanzelf’ in de juiste richting lopen.
Anders dan een ‘visie’ stel je een common purpose 
voortdurend bij op de actuele context. De in steen 

gehouden missies en visies zijn voor een leider van 
het college veelal onbruikbaar. Deze manier van 
leiden richt zich op een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Een eigen belang of partijbelang is daarin 
ondergeschikt. Het algemeen belang staat hier voor-
op. Vandaar dat ramen en deuren open blijven naar 
de raad, de ambtelijke organisatie en de samenle-
ving. Zo wordt er voortdurend betekenis gegeven aan 
het werk: flexibel, dynamisch en op basis van gelijk-
waardigheid.
Een common purpose is een breed gedragen en geac-
cepteerde wens. Een startpunt waar je naar toe gaat 
als je de weg kwijt raakt. Het is eigendom van de 
makers en de staat wordt voortdurend geherdefini-
eerd aan dat wat men vindt dat er van hen, het team, 
gevraagd mag worden. Zo ook bij een wijziging in de 
samenstelling van het college.
Zo kan de burgemeester onzichtbaar, maar transpa-
rant, een bijdrage leveren aan het tot stand komen 
van een betekenisvolle samenwerking. Er bestaat 
dan, naast het inhoudelijke coalitieprogramma, een 
gemeenschappelijk uitgangspunt om op terug te 
vallen. Voor de burgemeester geeft het de mogelijk-
heid zijn speeches en verklaringen te relateren aan 
dit uitgangspunt en toch neutraal te blijven.
 
In het NGB Opleidingenprogramma 2016 is dieper 
ingegaan op het organiseren en formuleren van deze 
common purpose.
In een van de bijeenkomsten werd een aantal maal de 
link gelegd met het rapport dat Hans Andersson 
schreef over de politieke situatie in Gouda. Daaruit 
werd de les getrokken dat over eigen schaduwen heen 
moet worden gestapt en de vraag moet worden 
gesteld: om wie gaat het, voor wie doe je het? Een 
herkenbare vraag die samenhangt met een soort 
appel dat gedaan werd: richt je niet op eigen belan-
gen maar op de stad, je hebt een gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor politiek. Deze vragen kunnen 
goed als kern dienen voor de common purpose.
Tijdens de bijeenkomsten werd een burgemeester 
getroffen door het gedwongen vertrek van de 
gemeentesecretaris door opgelopen spanningen 
tussen de organisatie en het college. Een juist 

‘Een kernelement van onzichtbaar leider-
schap is het vaststellen en voortdurend 
herijken van een ‘common purpose’ 
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moment om aan de slag te gaan met de common 
purpose en op zoek te gaan naar de dieperliggende 
intenties en passies van de collegeleden. De burge-
meester had daarbij een rol door op de achtergrond 
(onzichtbaar leiderschap) te handelen en een inte-
rim-gemeentesecretaris aan te stellen die eveneens 
de interne organisatie met vergelijkende vragen wist 
op te schudden. Dat zorgde voor indringende 
gesprekken met het college, wat resulteerde in de 
wens om met aanpassingen te komen die direct door 
burgers positief werden opgemerkt.
Een initiatief tot het formuleren van een common 
purpose kan direct genomen worden in een crisissitu-
atie of, bij voorkeur, direct na de coalitievorming. 
Onderzoek wees uit dat het raadzaam is deze elk 
halfjaar te herzien in vergelijkbare bijeenkomsten. 
Een vinger aan de pols.
Aangezien veel colleges nog kijken hoe ze invulling 
willen geven aan het laatste jaar voor de verkiezin-
gen, is het eveneens mogelijk dit rond een jaarwisse-
ling te organiseren of tijdens het zomerreces. Wat wil 

een ieder nog bereiken in die tijd? Wat is dan het 
gemeenschappelijke doel en welke betekenis wil het 
hier nog graag aan geven?

Door als burgemeester het voortouw te nemen wordt 
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid expli-
ciet. Je leert elkaar beter begrijpen, accepteert elkaar 
in de nuanceverschillen en ontwikkelt zo een dieper-
liggend wederzijds respect. <

Ted Baartmans/De Presentatiegroep

‘De burgemeester moet onzichtbaar, maar 
transparant, een bijdrage leveren  
aan het tot stand komen van een  

betekenisvolle samenwerking’
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Ook in 2016 heeft het NGB weer een Vakatelier georganiseerd, waarin een groep burgemeesters gedu-
rende enkele maanden heeft samengewerkt. Het overkoepelend thema voor 2016 was “voorgaan in 
maatschappelijke turbulentie”. Aan de hand van de praktijkervaringen van de deelnemers is ingezoomd 
op de verschillende aspecten daarvan zoals: hoe houden we onze democratie weerbaar en de raad 
(weer) verbindend/sturend in plaats van reagerend, hoe krijgen we turbulentie goed in beeld en maken 
we die gemeenschappelijk en wat is (goed) leiderschap voor de burgemeester? Een impressie van het 
Vakatelier door Dick van Ginkel en Hanneke Möhring.

‘Voorgaan in maatschappelijke    turbulentie’
Terugblik op het Vakatelier 2016

de vraag aan de deelnemers om bij dit Vakate-
lier eigen casuïstiek in te brengen rond het 
thema maatschappelijke turbulentie was 

zelden zo eenvoudig. Iedere burgemeester heeft 
ervaringen met gebeurtenissen en processen die 
druk zetten op de samenleving en de lokale democra-
tie, en vele cases zijn dan ook aan de orde geweest. 
Wie die maatschappelijke turbulentie niet ziet moet 
wel onder een steen leven, maar we moeten ook 
oppassen het niet te groot te maken want dan ligt de 
kans op de loer dat we verkrampen. Iedere tijd gaat 
gepaard met z’n eigen turbulentie en het is belangrijk 
dat burgemeesters niet in die kramp schieten en blij-
ven doen waar ze altijd al voor waren: onafhankelijk-
heid bewaren, verbinden, mensen en groepen bij 
elkaar brengen. Wel speelt dat in de huidige tijd meer 
en sneller dan vroeger de burgemeester wordt aange-
sproken en van hem/haar wordt verwacht “er iets aan 
te doen”. ‘Hoeder zijn van de democratie’ is meer 
dan ooit van belang, en daarom is het goed om te 
blijven nadenken over de rol die burgemeesters daar-
in kunnen vervullen.

Burgemeester van de gemeen-
schap, niet van de gemeente
De rode draad door alle casuïstiek heen is dat de 
lokale democratie dringend hulp nodig heeft. De 
analyses over hoe dat zo is gekomen en aan welke 
signalen dat kan worden afgeleid zijn meer dan 
voldoende gemaakt. Het is tijd om er aan te werken 
en de burgemeester kan daarbij het voortouw nemen 
door in de eerste plaats burgemeester van de 

gemeenschap te zijn, en dus niet (alleen) burgemees-
ter van de gemeente. Burgemeesters zijn van oudsher 
gewend te balanceren tussen verschillende rollen 
zoals tegelijkertijd voorzitter van de raad en voorzit-
ter van het college zijn. Die rollen en de noodzaak tot 
balanceren blijven vanzelfsprekend, maar moeten in 
deze tijd meer dan ooit verankerd zijn in de primaire 
positie die de burgemeester inneemt en dat is burge-
meester zijn van de gemeenschap. 

Verbinden zonder te vinden
De belangrijkste eigenschap voor de burgemeester in 
deze tijden als burgemeester van de gemeenschap, 
is wat we in het Vakatelier zijn gaan noemen “verbin-
den zonder te vinden”. Het voortouw nemen naar de 
samenleving, bondgenoten zoeken in maatschappe-
lijke dilemma’s, het goede gesprek aangaan zonder 
positie te kiezen of oplossingen aan te dragen. De 
verleiding kan soms groot zijn om mee te gaan in 
emoties, al was het maar vanuit empathie, en de 
druk op de burgemeester om een besluit te nemen is 
vaak te begrijpen. En de burgemeester is ook een 
mens met eigen gevoelens. Maar als hoeder van de 
democratie is het essentieel dat de burgemeester 
steeds in staat is om te objectiveren, erkenning geeft 
aan alle belangen en waarden die in het geding zijn, 
mensen in hun waarde laat, tussen de partijen staat, 
politieke onafhankelijkheid toont, en vragen blijft 
stellen in plaats van oordelen velt.

Trots op het proces
De Griekse dichter Kavafis beschrijft in het gedicht 
‘Ithaka’ de avontuurlijke en gevaarlijke omzwervin-
gen van Odysseus op zo’n manier dat het duidelijk is 
dat het om de reis gaat en niet het doel. De waarheid 
is nooit een eindpunt, het gaat om de zoektocht naar 
de waarheid. Voor burgemeesters geldt dit eveneens: 

‘Probeer aanraakbaar en uitscheldbaar te 
zijn’
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‘Voorgaan in maatschappelijke    turbulentie’

een belangrijke rol van de burgemeester is zorgen 
voor een fatsoenlijk proces, zodat inwoners en ande-
re belanghebbenden, ook als zij het niet met de 
uitkomst van een beslissing eens zijn, wel het gevoel 
hebben dat ze serieus zijn genomen en dat hun 
belangen zijn meegewogen in de afweging. Zo’n 
fatsoenlijk proces is ook iets waar je als burgemees-
ter trots op mag zijn, dit telt minstens zo zwaar als de 
inhoud: iedereen die er toe doet goed in positie bren-
gen en het slagen van zo’n proces te zien als de ultie-
me uitdaging en waardering voor het werk. 

Lokaal maatwerk – actieplan
Versterken van de lokale democratie is en blijft maat-
werk, en er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Daar 
waar de politiek op dit moment de zwakste schakel 
vormt in de lokale democratie is het aan de burge-
meester om de uitdaging op te pakken, niemand 
anders zal het doen. Het is te hopen dat het actieplan 
lokale democratie breed omarmd wordt en – zoals 
Jacques Wallage het noemt – van een goede buiten-
boordmotor wordt voorzien, want dat hebben de 
burgemeesters bij hun uitdaging als houder van de 

democratie wel nodig. Je kunt ook van lokale bestu-
ren niet verwachten dat ze zichzelf louter op eigen 
kracht uit het moeras trekken, soms is daar wat extra 
stimulans en innovatiekracht van buiten voor nodig. <

Dick van Ginkel/ Consort Groep 
Hanneke Möhring

‘Verbinding breng je niet aan  
maar kan alleen door  

de samenleving gecreëerd worden’

Aan het Vakatelier 2016 hebben de volgende burgemeesters deel genomen (vlnr Karel Loohuis, Govert Veldhuijzen, 

Pieter van Maaren, Bram van Hemmen, Anton Ederveen, Jos van Oostrum, Koos Janssen, Joop Boertjens, Tjapko Poppens, 

Ellen van Selm, Adriaan Hoogendoorn, Dick van Ginkel/Hanneke Möhring (begeleiding).
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Tijdens de slotbijeenkomst van het Vakatelier is gediscussieerd met twee inleiders: dr. Niels Karsten 
van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, en drs. Jacques Wallage voorzitter van de Rob. Enkele 
belangrijke conclusies.

De kwetsbare democratie
Jacques Wallage 

Voor Wallage staat als een paal boven water 
dat de lokale democratie in ons land kwets-
baar is en hulp nodig heeft. Burgers zien 

teveel politiek en te weinig democratie. Het publiek 
maakt ook weinig onderscheid: de volksvertegen-
woordiging wordt bijvoorbeeld gezien als onderdeel 
van de regering en is daarmee ook een welkom 
mikpunt voor gevoelde ontevredenheid over ‘het 
systeem’ en ‘de politiek’. Het politiek systeem zelf is 
daar nog altijd mede debet aan. In onze politieke 
instituties wordt nog altijd verticaal gedacht en voor 
elk vraagstuk beleid gemaakt, terwijl de maatschap-
pij zich al lang horizontaal organiseert en praktisch 
aan de slag wil en gaat. Die botsing wordt steeds 
voelbaarder en maakt de lokale democratie kwets-
baar: kijk onder andere naar de dalende opkomstcij-
fers, en de aard van conflicten die maken dat burge-
meesters en wethouders aftreden. 

Burgemeester meer nodig dan ooit
Lokaal zijn burgemeesters nodig die gezag verdienen; 
opbouwen, door in hun gedrag consequent te laten 

zien dat ze boven de 
situatie staan. Cruci-
aal is de vaardigheid 
om geschillen te 
objectiveren, zowel in 
het college, de raad 
als de samenleving. 
Objectiveren zonder 
morele lading, zonder 
verwijten, en met 
altijd een onderzoe-
kende en waarderen-
de houding naar 
verschillen. Die 
professionele autono-
mie vergt ook zelfres-
pect: het ambt is een 
ambt dat deugt, dat 
mogen we zo ervaren 
en dat mag worden 
uitgedragen.

Burgemeester van iedereen
Het is voor burgemeesters balanceren op een dunne 
draad tussen de verschillende rollen van de burge-
meester en met name die tussen het voorzitterschap 
van het college en de raad, die Wallage al eerder 
heeft benoemd als een inconsistentie in de structuur. 
Voorlopig is het echter een gegeven en is het aan de 
burgemeester om te balanceren en zich op te stellen 
als burgemeester van de stad of de gemeenschap, en 
niet in de valkuil te stappen dat hij vooral gezien 
wordt als collegevoorzitter.

Politieke trots ontlenen aan proces
“Wet en budget zijn niet langer de (enige) basis voor 
goed bestuur” volgens Wallage. Maar toch is de wijze 
van besturen nog altijd niet wezenlijk veranderd. Te 
vaak wordt vanuit de bestaande instituties met enig 
dedain gesproken over democratische vernieuwin-
gen, en dat helpt het draagvlak voor de lokale demo-
cratie niet. In plaats van een focus op inhoud zouden 
politici en bestuurders zich veel meer moeten focus-
sen op een fatsoenlijk proces. Laat de samenleving 
waar dat kan zijn werk doen en ontleen als politicus 
of bestuurder vooral trots en tevredenheid aan dat 
goede proces.

Een buitenboordmotor gezocht voor 
lokale vernieuwing 
Tijdens de  BALV van de VNG op 30 november 2016  is 
er nog even stil gestaan bij het actieplan lokale 
democratie. Een goed plan, volgens Wallage. Zijn 
zorg zit bij de juiste ondersteuning. De lokale 
vernieuwing kan niet zonder een goede buitenboord-
motor, en hij verwijst daarbij naar de ervaringen met 
hulpstructuren en tijdelijke inbreng van buitenaf om 
zaken in gang te zetten die destijds zijn opgedaan bij 
de onderwijsvernieuwing. Hopelijk zullen BZK en de 
VNG kleur bekennen en zich vol inzetten om dit 
belangrijke proces structureel te ondersteunen. <

Dick van Ginkel/Consort
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Niels Karsten kennen we onder andere van zijn onderzoek “Majesteitelijk en Magistratelijk”. Sommigen 
kennen hem van recent, nog lopend onderzoek naar integriteitsvraagstukken in het lokaal bestuur. 
Maar hij is van meer markten thuis en dat heeft hij op 28 november jongstleden laten zien tijdens de 
slotbijeenkomst van het Vakatelier.

Leiderschap
Niels Karsten

Volgens Karsten is een zekere ongemakkelijk-
heid waar te nemen in het discours over het 
leiderschap van Nederlandse burgemeesters. 

De term ‘leiderschap’ wordt veelal geassocieerd met 
het ontwikkelen en uitdragen van een politieke visie, 
met voortouw nemen, en met antwoorden geven. Het 
leiderschap van burgemeesters is echter van een 
ander type, en mag daarom eigenlijk niet zo heten. 
We spreken doorgaans alleen over het leiderschap 
van burgemeesters als dat voorafgegaan wordt door 
termen als ‘faciliterend’, ‘verbindend’, ‘onzichtbaar’, 
of andere eufemismen1 In zijn laatste kamerbrief zet 
de minister het “leiderschap” van burgemeesters 
bijvoorbeeld ook letterlijk tussen aanhalingstekens. 

Leiderschap zonder antwoorden
Karsten moedigt ons aan om wat vrijelijker over 
leiderschap te spreken, maar geeft daar wel een 
specifieke invulling aan, ontleend aan Ronald  
Heifetz2: “leadership, therefore, consists not of 
answers or assured visions, but of taking action to 
clarify values”. Dit leiderschap richt zich op vijf prin-
cipes, namelijk het identificeren van de relevante 
waarden, de scherpe kantjes eraf halen, het voorko-
men van ‘blame games’ (bijvoorbeeld vingerwijzen 
en de schuld op anderen laden), anderen in stelling 
brengen, en voeding geven aan tegendenken. 

Democratisch hoederschap
Het leiderschap van burgemeesters vraagt om een 
actieve houding en opstelling van de burgemeester 
zonder iets te vinden, dat wil zeggen: zonder het 
antwoord te geven of de oplossing te bepalen. Waar 
turbulentie aan de orde is, zet een burgemeester juist 
in op het belichten van alle relevante waarden en 
belangen, zonder stelling te nemen. Als de spannin-
gen hoog oplopen, probeert hij op de achtergrond bij 
te dragen door de scherpe kantjes eraf te halen. Hij 
heeft oog voor iedereen die een rol zou moeten 
kunnen spelen en brengt hen in positie. En overal 
waar standpunten hard worden ingenomen, bevor-

dert hij om- en tegen-
denken. Dit is volgens 
Karsten noodzakelijk om 
de toenemende verant-
woordelijkheid voor 
democratisch hoeder-
schap goed te kunnen 
realiseren. 

Karsten eindigt met 
een spannende vraag, 
die de deelnemers aan 
het denken zet. Uit zijn 
verkennend onderzoek 
naar het democratisch 
hoederschap van bur-
gemeesters, blijkt dat 
een flink aantal ambts-
dragers in de praktijk 
worstelt met hun poli-
tieke afhankelijkheid 
van de gemeenteraad. 
Burgemeesters willen 
wel optreden tegen 
integriteitsschendingen, 
maar vinden dat politiek soms te gevaarlijk. ‘Ik heb 
maar besloten het te laten lopen tot na de gemeen-
teraadsverkiezingen.’,  ‘Mijn omgeving verwacht dat 
ik optreed, maar als ik dat doe, dan breekt de pleuris 
uit.’, en ‘Het college noch het presidium zijn veilig 
genoeg om dit te bespreken.’, zijn voorbeelden van 
uitspraken die Karsten in het kader van dit onderzoek 
heeft opgetekend. Het is duidelijk dat sterke politieke 
afhankelijkheid de bijl kan zijn aan de wortel van het 
democratisch hoederschap. We kijken uit naar de 
resultaten en publicaties hierover. <

Dick van Ginkel/Consort

1 Zie ook “Don’t call me a leader but I am one”, Karsten en 

Hendriks, Tilburg University, april 2016.

2 Ronald A. Heifetz, leadership without easy answers, Harvard 

University press, 1994.
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De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is de laatste decennia flink gedaald. In sommige grote 
gemeenten zelfs tot onder de 50 procent. Julien van Ostaaijen, universitair docent aan de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur leidde een uitgebreid onderzoek naar hoe die opkomstcijfers opgekrikt 
kunnen worden. Een grote uitdaging zo blijkt.

Campagnes hebben weinig effect op   de opkomst bij raadsverkiezingen
Onderzoeksresultaten rapport Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

‘Wat me het meeste aan ons onderzoek is 
opgevallen is hoe weinig onderzoek 
gemeenten zelf doen naar stemmotie-

ven van burgers bij gemeenteraadsverkiezingen. Ze 
investeren duizenden euro’s in communicatie rondom 
verkiezingen, sommige grote gemeenten zelfs tonnen, 
maar ze hebben geen idee of het geld goed besteed is. 

Slechts 15 procent van de gemeenten baseerde in 
2014 de communicatie-inzet op kennis of onderzoek 
en een nog kleiner deel evalueerde de campagne met 
onderzoek onder inwoners. De helft van de gemeen-
ten formuleerde bovendien geen expliciete doelstel-
ling voor de communicatie-inzet. Het merendeel van 
de gemeenten investeerde in bepaalde communica-
tiemiddelen uit gewoonte of omdat de politiek het 
wilde. Ik had verwacht dat ze voor het uitgeven van 
dat geld wel iets meer onderbouwing hadden. Het zou 

goed zijn als gemeenten zouden investeren in een 
enquêteonderzoek onder burgers en daar hun maatre-
gelen op zouden baseren.’

Kansen
Julien van Ostaaijen, universitair docent aan de 
Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB), 
weet hoe het klinkt uit zijn mond: onderzoeker pleit 
voor meer onderzoek, ‘maar ik ben er echt van over-
tuigd dat als gemeenten boven tafel krijgen wat in 
hun gemeente de belangrijkste redenen zijn om niet 
te stemmen, er veel kansen liggen voor het verhogen 
van de opkomst bij raadsverkiezingen.’ Eenvoudig is 
dat echter zeker niet, zegt hij. Uit het onderzoek dat 
hij deed samen met collega’s van de TSPB en de 
onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam, 
Onderzoek & Business Intelligence Rotterdam (OBI) 
kwam als een van de belangrijkste conclusies naar 
voren dat je als gemeente de opkomst rondom 
verkiezingen niet substantieel omhoog krijgt door 
een campagne van zes weken in aanloop tot de 
verkiezingen. Van Ostaaijen: ‘De belangrijkste rede-
nen waarom mensen niet gaan stemmen zijn name-
lijk zo diep geworteld, dat je dat in zo’n korte periode 
niet wezenlijk beïnvloedt. Je kunt de opkomst wel iets 
bevorderen in zes weken, maar daarvoor is het dan 
wel zaak dat je de juiste middelen voor jouw gemeen-

‘De belangrijkste redenen waarom 
mensen niet gaan stemmen zijn zo diep 
geworteld, dat je dat in zo’n korte periode 
niet beïnvloedt’

Seminar “Verbetering op komst”.
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te kiest.’ De meest kansrijke communicatiemiddelen 
in een campagne van zes weken zijn: het sturen van 
brieven (inclusief een dank voor eerder uitgebrachte 
stemmen in een envelop met informatie over de 
datum van de verkiezingen), in gesprek gaan met 
bewoners (bij voorkeur deur-aan-deur), een verkie-
zingsfestival, het gebruik van een digitale stemhulp 
en berichten sturen om mensen te herinneren te gaan 
stemmen. In het algemeen geldt dat persoonlijk 
contact en maatwerk meer effect sorteren dan massa-
communicatie en onpersoonlijk contact. Inwoners 
kunnen het beste via hun eigen sociale netwerk 
worden bereikt, zowel offline als online via social 
media. Andere factoren die beperkt kunnen bijdragen 
aan een hogere opkomst zijn aandacht van lokale en 
regionale media en het vergroten van het aantal 
stembureaus per duizend inwoners.

Digitale stemhulp
Uit deelonderzoeken blijkt dat tientallen factoren van 
invloed zijn op de opkomst bij lokale verkiezingen. 
‘Gemeenten die voor hun campagnes in de weken 
voor de verkiezingen in het bevorderen van de 
opkomst willen investeren, zegt Van Ostaaijen, 
moeten dan ook echt lokaal onderzoeken welke 
instrumenten zij het beste kunnen inzetten. In de ene 

gemeente zal een digitale stemhulp of een verkie-
zingsfestival meer effect sorteren dan in een andere 
en in de ene gemeente blijven meer mensen thuis 
omdat ze politici zakkenvullers vinden of omdat ze 
geen tijd hebben dan in een andere.’
Het meest bepalend voor de opkomst bij gemeente-
raadsverkiezingen, echter, zijn factoren die losstaan 
van de inzet  van gemeenten om inwoners te bewe-
gen naar de stembus te gaan. Van Ostaaijen: ‘Dat zijn 
sociaal-demografische factoren, zoals leeftijd, oplei-
ding, gemeentegrootte, inkomen en etniciteit, sociale 
factoren als levensstijl, geluksgevoel, sociale plicht, 
sociale druk en gewoonte en politieke factoren, zoals 
interesse, vertrouwen, kennis en tevredenheid over 
de politiek.’ Meer specifiek: hoger opgeleiden en 
hogere inkomensgroepen zijn meer geneigd naar de 
stembus te gaan dan lager opgeleiden en lagere inko-
mensgroepen. Onder jongeren, etnische minder-
heidsgroepen en inwoners van grote gemeenten is de 
opkomst doorgaans lager. Een groter en hechter 
netwerk kan de geneigdheid om te gaan stemmen 
vergroten. Bezoekers van religieuze diensten, 
mensen die lid zijn van een vereniging en mensen die 
vrijwilligerswerk doen, stemmen gemiddeld vaker. 
Mensen die eenzaam of ongelukkig zijn, weinig 
vertrouwen hebben in anderen of hun gezondheid als 
slecht ervaren, nemen ook minder snel de moeite om 
te gaan stemmen. Van Ostaaijen: ‘Deels zijn deze 
oorzaken van een lage opkomst misschien een open 
deur, maar ze zijn in ons onderzoek nu wel een keer 
onderbouwd.’

Lange adem
Om de opkomst te bevorderen, zegt hij, is het voor 
gemeenten dus interessant om te investeren in het 
politieke en sociale klimaat. ‘Zorg ervoor dat mensen 
onderwijs krijgen over hoe de lokale politiek werkt en 
waarom lokale politiek relevant is. Doe dat samen 
met scholen, verenigingen en maatschappelijke orga-
nisaties. Hoe? Daar moet over worden nagedacht. 
Daar heb ik het antwoord ook nog niet op, maar 

‘Het meest bepalend voor de opkomst bij 
gemeenteraadsverkiezingen zijn factoren 
die losstaan van de inzet van gemeenten’

Lokale verbondenheid herstellen.
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belangrijk is dat er niet meer in deeloplossingen 
wordt gedacht, bijvoorbeeld dat er alleen wordt geke-
ken naar het functioneren van gemeenteraadsleden, 
die, zo blijkt uit onderzoek, toch wel erg veel tijd 
spenderen aan vergaderen. Gemeenten moeten er 
breed naar kijken en innovatief durven zijn. Experi-
menteer met meer stembureaus en met het investe-
ren in het overdragen van politieke kennis en kijk of 
dat werkt. Burgemeesters zouden daar goed een trek-

kersrol in kunnen vervullen.’
Het bevorderen van de opkomst bij raadsverkiezingen 
en daarmee het verbeteren van de legitimiteit van het 
lokaal bestuur is dus duidelijk iets van lange adem, 
geeft Van Ostaaijen direct toe. ‘Maar het echte 
probleem, vind ik, is de verbondenheid tussen lokale 
samenleving en lokaal bestuur. Je zou verwachten dat 
er juist op het lokale niveau heel veel binding is 
tussen samenleving en politiek, omdat dat het 
bestuursniveau is dat het dichtst bij burgers staat, 
maar dat is niet zo. Bestuurders focussen heel erg op 

het cijfer van de opkomst, maar eigenlijk is de 
opkomst nog de meest succesvolle participatie die 
we kennen op lokaal niveau; 54 procent die actief is 
voor het lokaal bestuur door te gaan stemmen is 
geweldig als je kijkt naar andere zaken, zoals hoe 
moeilijk het voor politieke partijen is om kandidaats-
raadsleden te vinden en hoe mensen reageren als ze 
iemand met een foldertje van een politieke partij zien 
staan. Daar lopen de meesten het liefst met een grote 
boog omheen. Het algemene beeld van verbonden-
heid is somber. Het zou prettig zijn als we er in slagen 
om de lokale politiek weer vitaal en levendig kunnen 
krijgen. Alle politiek begint immers lokaal. In oplos-
singsrichtingen daarvoor ben ik me nu aan het verdie-
pen voor mijn boek dat hopelijk volgend jaar zomer 
verschijnt. Vooralsnog ben ik redelijk optimistisch 
over het vitaliseren van de lokale democratie. Er is 
onwil en onkunde bij politici die niet weten hoe ze 
burgers bij de politiek moeten betrekken en bij 
ambtenaren die niet kunnen omgaan met burgeriniti-
atieven, maar er zijn ook heel veel politici en ambte-
naren die willen stimuleren en faciliteren. Maar mijn 
gevoel zegt dat het niet vanzelf goed komt.’ <

Peter van Noppen/Freelance journalist

‘Het algemene beeld van verbondenheid 
is somber’

NU! De nieuwste boeken 
op het gebied van 

Aanbestedingsrecht

Meer informatie op sdu.nl
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Medio december valt de Opleidingengids voor burgemeesters 2017 op de deurmatten van de burge-
meesters. Sinds de instelling van het Professionaliseringsfonds burgemeesters in 2003 is het de vijf-
tiende gids. Ook nu weer heeft de opleidingengids het karakter van een jukebox waar muziek uit alle 
genres in zit. Van evergreens die het elk jaar goed doen tot hits van dit moment en tips voor de toe-
komst.

Opleidingengids 2017
Goedgevulde jukebox vol hits, tips en evergreens

de Commissie Professionalisering van het 
Genootschap heeft grote zorg besteed aan 
het programma 2017. Dat startte bijna een 

jaar geleden met het inventariseren van de opleidin-
genwensen bij de Lochemdeelnemers en mondt nu 
uit in de gids met ruim 30 verschillende opleidingen. 
In opdracht van het NGB verzorgen zo’n 40 ervaren 
begeleiders, docenten en trainers de opleidingen.

Lochemconferenties
Dé evergreen in het opleidingenprogramma is zonder 
twijfel de serie van zes Lochemconferenties die voor 
de 35e keer aan het begin van het jaar in het 
vertrouwde Hof van Gelre plaatsvindt. Thema deze 
keer is Samen door een deur; kan dat nog?, waarbij 
we ons richten op de maatschappelijke onvrede en 
het ongenoegen in de politiek. Groepen in de samen-
leving voelen zich niet meer gehoord en lijken steeds 
moeilijker te bereiken. Daarbij is er op tal van gebie-
den sprake van politieke en maatschappelijke polari-
satie. Binnen een week nadat de uitnodigingen waren 
verstuurd, hadden zich al 200 burgemeesters aange-
meld. Met recht dus een evergreen, die voorlopig nog 
niet grijsgedraaid is. Andere opleidingen die al vele 
jaren hun waarde bewijzen, zijn onder andere Zorgen 
voor een vitaal brein, Bestuurlijke handhaving, “Mr. 
Burgemeester”. 

Hits van het moment
2017 is het jaar vooruitlopend op de gemeenteraads-
verkiezingen en de collegewisseling van maart 2018. 
Daarom is er in diverse opleidingen aandacht aan het 
functioneren van raad en college en de rol die de 
burgemeester daarin kan leveren. Zo staat het 
Vakatelier 2017 in het teken van de aanloop naar de 
vorming van de nieuwe raad en college en is de trai-
ning “Wachten op een goede raad” gericht op dat ene 
raadslid dat telkens obstructie pleegt. Ook de oplei-
dingen die afgelopen jaar veel inschrijvingen 
hadden, zitten nu weer in het programma: van Proto-

col en etiquette tot Praktische psychologie; van 
Samenwerkende gemeente zoekt samenwerkende 
burgemeester tot De kracht van de voorzittershamer.

Nieuwe opleidingen
Elk jaar verdwijnt ook weer een aantal opleidingen – 
voorgoed of voor even – uit het programma om ruim-
te te maken voor nieuwe 
cursussen en trainingen. 
Zo slaan we de media-
tionopleiding een jaartje 
over. Nieuw in 2017 zijn 
onder andere de Master-
class neuroleiderschap 
(met kennismaking 
tijdens de Lochemconfe-
renties), Spanning in 
diversiteit en Rijnlands 
(be)sturen in het veilig-
heidsdomein. Ook nieuw 
zijn Speechen om bete-
kenis te geven en Op de 
grens van zorg en veilig-
heid. Ten slotte zijn er 
opleidingen “terug van 
weggeweest”, zoals 
Gemeentefinanciën voor 
burgemeesters en Euro-
pa actueel. <

Ruud van Bennekom/NGB

Benieuwd naar het complete opleidingenpro-
gramma voor 2017? U kunt de Opleidingengids 

downloaden via www.burgemeesters.nl/gids2017. 
De burgemeesters hebben tot 15 januari 2017 de 
tijd om zich aan te melden voor de opleidingen. 
Zij hebben daartoe een persoonlijke uitnodiging 

ontvangen.
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Een recent gehouden ambtsonderzoek naar wat de griffier anno 2016 allemaal doet, geeft de raad hand-
vatten voor verdere ontwikkeling in een steeds complexer takenveld. Het onderzoek laat volgens de 
Vereniging van Griffiers zien dat gemeenteraden veel meer profijt kunnen hebben van de ondersteuning 
door hun raadsgriffie. Veel raden maken maar beperkt gebruik van de mogelijkheden.

         Raad en burgemeester    zet uw griffier in!
Onderzoeksbevindingen Vereniging van Griffiers

uit het ambtsonderzoek blijkt dat alle raads-
griffiers het werk van hun gemeenteraad 
ondersteunen op vier taakvelden: Zij organi-

seren, faciliteren, adviseren en vertegenwoordigen 
(als ambassadeur) hun raad. De grootte van de 
gemeente, de tijd die de griffier ter beschikking is 
gesteld en de omvang van de griffie, zijn bepalend 
voor de mate waarin griffiers in de praktijk aan deze 
taken toekomen. De Vereniging van Griffiers (VvG) 
vindt dat als een griffier alleen maar toekomt aan het 
draaiende houden van het vergadercircuit, dus alleen 
organiseren en faciliteren, de raad zichzelf echt tekort 
doet. De Vereniging ziet verdere doorontwikkeling 
van het vak van griffier als noodzakelijk voor de 
kwaliteit van het openbaar bestuur en de ontwikke-
ling van de lokale democratie. 

Overhead
Gemeenteraden willen af van te veel vergaderen en te 
veel papier. Dat vraagt om verbetering van de organi-
satorische en faciliterende kant van het griffiersvak: 
de formatie op peil, kwalitatief en kwantitatief. “Dat 
betekent meer capaciteit voor een bredere algemene 
ondersteuning, maar ook specifieke ondersteuning 
op bijvoorbeeld het vlak van communicatie en infor-
matie”, aldus VvG-voorzitter Renée Wiggers. 

Verbinden
Ten tweede kan de griffier een veel prominentere rol 
krijgen in het verbinden van raad, regio en maat-
schappij. Steeds meer beslissingen worden regionaal 
genomen, steeds meer beslissingen behoeven lokaal 
draagvlak en draagkracht. Griffiers zijn voor de 
verbinding daartussen de belangrijkste intermediair. 
Griffiers zouden in regionaal verband gesprekken 

moeten aangaan met gemeenschappelijke regelingen 
over de wijze waarop gemeenteraden betrokken 
worden, is de mening van de VvG-voorzitter.

Vernieuwing lokale democratie
Het derde doel is de vernieuwing van de lokale demo-
cratie. Griffiers lopen als niet-politieke functionaris-
sen voorop bij het realiseren van burgerbetrokken-
heid. “Laat uw griffier hierin adviseren”, aldus René 
Wiggers. 

Divers beeld
Van de raadsgriffiers houdt 47 procent zich voor het 
overgrote deel bezig met alle zaken rond gewone 
raadsbijeenkomsten. Dit geldt met name voor grif-
fiers zonder medewerkers. Bij 29 procent van de 
raadsgriffiers is daarnaast sprake van substantiële 
faciliterende en adviserende taken, zoals het organi-
seren van bijeenkomsten van de raad met andere 
partijen in de samenleving en raadstrainingen. 
Slechts 24 procent van de raadsgriffiers komt echt 
toe aan kwaliteitsontwikkeling en strategische advi-
sering. De gemiddelde omvang van de griffie is 2,85 
fte. In het onderzoek liep de omvang van de deelne-
mende griffies uiteen van 1,2 tot 18 fte.

Relaties binnen het gemeentehuis 
De activiteiten van griffiers vinden vooral plaats 
binnen het gemeentehuis en zijn minder gericht op 
maatschappelijke partners, regiogemeenten en ande-
ren buiten het gemeentehuis. Griffiers richten zich 
vooral op de gemeentelijke organisatie. Dagelijks of 
wekelijks overleggen griffiers met hun griffiemedewer-
kers (81 procent), adviseren ze de burgemeester (67 
procent) en adviseren ze de gemeentesecretaris (46 
procent). Het adviseren van raadsleden of hen op 
trends attenderen gebeurt minder vaak. Het onder de 
aandacht brengen van integriteit en het bemiddelen 
bij spanningen tussen raadsleden gebeurt gemiddeld 
enkele keren per jaar. Er zijn echter ook grenzen aan 

‘Gemeenteraden willen af van te veel 
vergaderen en te veel papier’
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         Raad en burgemeester    zet uw griffier in!
de interne activiteiten waar de griffiers zich mee bezig-
houden. Zo bemoeien veel griffiers zich relatief weinig 
met beleidsstukken: bijna 75 procent geeft aan nooit 
een samenvatting te maken van ambtelijke stukken. 
Minder schroom is er bij het adviseren aan beleid-
sambtenaren hoe die zelf hun stukken kunnen verbe-
teren. Bijna de helft (45 procent) doet dat zeker maan-
delijks. Griffiers onderhouden zelf weinig externe 
contacten met inwoners. Van de griffiers maakt 60 
procent voor zijn werk geen gebruik van sociale media. 
Deze cijfers zijn opvallend te noemen, aangezien het 
belang van samenwerking met partijen van buiten het 
gemeentehuis de afgelopen jaren sterk is toegeno-
men. Bovendien is griffiers gevraagd met welke 
thema’s zij veel bezig zijn en scoren externe onderwer-
pen als intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
juist hoog, gevolgd door maatschappelijke participa-
tie, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Trainingen
Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers organise-
ren momenteel trainingen voor werkgeverscommis-
sies. Omdat raadsleden uit meer gemeenten deelne-
men, komen daar de onderlinge verschillen aan het 
licht. Wat de griffier allemaal doet, hoe groot de grif-
fie is en wat de ondersteuningsbehoefte van de 
gemeenteraad is, komt goed in beeld. Ook de wijze 
van aansturing van de griffier, door middel van een 
jaarplan of voortgangsgesprekken, loopt erg uiteen. 
De werkgeverscommissies ontdekken dat een goede 
afstemming met de griffier de kwaliteit van het functi-
oneren van de gemeenteraad ten goede komt. Dit is 
een eerste stap.

Lokale driehoeksbijeenkomsten
Daarnaast zijn er vanuit het programma Lokale Demo-
cratie in Beweging bijeenkomsten voor driehoeken. 
Daar gaat het gesprek tussen burgemeester, griffier 

en secretaris over de vraag hoe zij gezamenlijk 
bestuurlijke verandering op de agenda kunnen zetten 
en wie daarin welke rol heeft. Ook daar komt aan het 
licht dat driehoeken in dat opzicht verschillen en dat 
de samenwerking tussen burgemeester en griffier 
verschilt. Soms trekken zij samen op om de raad te 
begeleiden zich meer naar buiten te richten, soms is 
dat alleen een klus voor de griffier. 

Advies aan de burgemeester
Verdere toerusting en opleiding van de griffier is 
nodig. De andere kant is de ambitie van de raad. De 
gemeenteraad moet samen met de griffier ruimte 
creëren om actief te zijn op legio terreinen: Betere 
positionering in de regio, strategische advisering en 
coaching van raadsleden, meer taken op het gebied 
van externe communicatie en contacten met maat-
schappelijke organisaties. Het kan allemaal, maar 
moet wel in de beschikbare tijd en capaciteit passen. 
Het onderzoek geeft aan dat sinds 2011 zelfs een 
kwart van de griffies in omvang is gekrompen. De 
burgemeester kan de raad hiervan bewust maken en 
de raad stimuleren in zijn eigen ondersteuning te 
investeren.
Het advies aan burgemeesters is dan ook: ga het 
gesprek aan met je griffier over wat de mogelijkheden 
zijn, raadpleeg ook eens de buurgemeenten en 
stimuleer de raad om budget vrij te maken voor een 
betere ondersteuning van het raadswerk!  <

Het volledige onderzoeksrapport “Griffier in de 
Gemeente Geschetst; het ambt anno 2016” is te 

downloaden via de website van de VvG:  
www.griffiers.nl

Hester Tjalma, bestuursadviseur Vereniging van 
Griffiers

‘Burgemeester:  
Ga het gesprek aan met 

de griffier over wat de 
mogelijkheden zijn’
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Diverse gemeenten experimenteerden de afgelopen jaren met een of andere vorm van zelfsturende 
teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resul-
taten bereiken. Deze vorm van zelforganisatie deed zijn intrede in het sociale domein, maar zelforgani-
satie breidt zich bij gemeenten ook uit naar de andere terreinen. Bij de introductie van de teams is er 
vaak enthousiasme, maar is soms ook weerbarstig. Sabine Goes, themamanager “Resultaatgedreven 
werken” bij Leeuwendaal, zette voor het Burgemeestersblad een aantal leerpunten op een rij. 
Bestuurders en managers moeten gepaste afstand houden: ‘Loshouden, dat is het devies’.

Door zelforganisatie    naar zelfrealisatie
Ervaringen in het werken met zelfsturende teams

‘een burgemeester heeft een grote diversiteit 
aan rollen en verantwoordelijkheden 
binnen de gemeente. Met de toenemende 

participatie, decentralisaties, Omgevingswet en 
opdracht om de verbinding en samenwerking met 
burgers te optimaliseren, worden deze rollen alleen 
nog maar complexer. Er wordt een andere rol en 
houding verwacht van het lokaal bestuur en daarmee 
ook van de burgemeester, het college en de ambtelij-
ke organisatie. In deze veranderende rol en houding 
liggen dikwijls de directe aanleiding om zelforganisa-
tie in de gemeente te introduceren. In eerste instan-
tie is deze zelforganisatie tot uitdrukking gekomen in 
het sociale domein. Maar inmiddels breidt zelforgani-
satie zich ook uit naar de andere domeinen binnen 
gemeenten. Er valt veel winst te boeken voor uw 
gemeente én voor de inwoners als uw medewerkers 
echt de ruimte krijgen en nemen om het beste van 
zichzelf te laten zien. Mijn ervaringen en die van mijn 
collega's bij het laten presteren van zelforganiseren-
de teams in het lokaal bestuur zijn ronduit positief. 
En we delen graag de dragende elementen van onze 
aanpak en de effecten op uw rol als burgemeester. 

Schep ruimte, bied duidelijkheid
Zelforganisatie komt niet van de grond door simpel-
weg leidinggevende functies te schrappen. Wie zich 
daartoe beperkt, creëert een verweesde organisatie 
die gedoemd is te falen. Het is een paradox: zelforga-
nisatie vergt juist krachtig bestuur en management. 

De burgemeester en het college krijgen een andere 
rol: de weg plaveien en ruimte scheppen. Ze definië-
ren opgaven en doelen op hoofdlijnen, stellen kaders 
en prioriteiten en verdelen de schaarse middelen. 
Bestuurders en managers houden dus gepaste 
afstand. Loshouden, dat is het devies!
Over de te behalen resultaten mag geen enkel verschil 
in definitie of interpretatie bestaan. Indien dat nog niet 
is gebeurd, begin je met het beschrijven van de opga-
ven en doelen die de gemeente wil realiseren. Vervol-
gens vertaal je deze door naar concrete en evalueerba-
re resultaten. De doelen en resultaten uit het college-
programma en coalitieakkoord bieden hier vaak nog 
onvoldoende houvast en duidelijkheid. Als burgemees-
ter wil je sturen op doelen en opgaven. Duidelijkheid 
over organisatiedoelen en -opgaven geeft duidelijkheid 
voor de individueel te behalen resultaten.

Benoem gewenst gedrag
Met een opdracht als “ga uit van de kracht van de 
burgers” kunnen de meeste mensen niet uit de 
voeten. Wat vergt dat dan en hoe doe je dat? Je zult 
het gedrag dat je wilt zien moeten benoemen, anders 
smoren initiatieven in goede bedoelingen. Door 
gewenst gedrag concreet te maken, geef je mensen 
sturing en houvast. Als burgemeester zijn de ogen op 
jou gericht. De ambtelijke organisatie, college- en 
raadsleden, inwoners, allemaal nemen ze een voor-
beeld aan jouw handelen. Laat zien dat mensen maat-
werk mogen leveren zonder te worden gedwarsboomd 
door onnodige regels en procedures. Beloon zowel 
burgerinitiatieven als initiatieven van medewerkers. 

Zoek ieders strengths
In de ideale organisatie bepaalt de aard van de opga-
ve steeds de inzet van mensen en middelen, niet het 
organigram. In de ideale organisatie doet iedereen 

‘De burgemeester en het college krijgen 
een andere rol: de weg plaveien en ruimte 
scheppen’

LTR_P024_LTR-BB-83-2016   24 7-12-2016   16:25:03



burgemeestersblad    83  2016 25

Door zelforganisatie    naar zelfrealisatie
wat hij of zij goed kan én wat hem of haar energie 
geeft. In wat je goed kan en waar je ook nog eens 
energie van krijgt, daarin zitten je strengths. Door 
ieders strengths te kennen, kunnen we de werkzaam-
heden en taken binnen een team zo organiseren dat 
iedereen zoveel mogelijk wordt ingezet op zijn of 
haar sterke punten. Dat zorgt ervoor dat prestaties 
worden geleverd met meer plezier en meer resultaat. 
Lang niet iedereen kent zijn eigen strengths, niet elke 
manager kent de strengths van zijn mensen en team-
leden kennen zeker ook niet altijd elkaars strenghts. 
Het is essentieel om dit scherp te krijgen en daar zijn 
krachtige instrumenten voor beschikbaar. 
De teamopgave laat zien welke mix en dosering van 
strengths vereist is om de klus te klaren. De samen-
stelling van het team (teamcasting) is cruciaal. In een 
topteam versterken en ontwikkelen teamleden elkaar. 
Dat vergt verschillen, want dan vullen mensen elkaar 
aan, maar ook voldoende gemeenschappelijke drijf-
veren die de eendracht waarborgen. En natuurlijk 
moet het team met alle relevante stakeholders goed 
kunnen schakelen.

Zelfrealisatie
Klassieke veranderprogramma’s ‘dicteren’nieuwe 
structuren en trachten ander gedrag af te dwingen. En 

dat roept nagenoeg altijd weerstand en onzekerheid 
op, wantrouwen, lijdzaam verzet of zelfs regelrechte 
sabotage. Het is verstandiger om voor organische 
groei te kiezen. Begin klein. Bij gebleken succes 
vinden de enthousiaste verhalen nagenoeg vanzelf 
hun weg in de organisatie. Daardoor ontstaat er een 
vruchtbare bodem voor een andere manier van 
(samen)werken.

Waar zelforganisatie écht werkt, zie je de productivi-
teit en het werkplezier toenemen. Het maakt onver-
moede krachten los. Mensen hebben regie over hun 
eigen werk en zijn daardoor bijna per definitie gedre-
ven. Er bestaat geen beter recept voor een toekomst-
vast organisatieresultaat en een succesvolle gemeen-
te.’ <

Sabine Goes/ Leeuwendaal

‘Laat zien dat mensen maatwerk mogen 
leveren zonder te worden gedwarsboomd 

door onnodige regels en procedures’
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service ▸

Zakboek Openbare orde en 
veiligheid

Het NGB heeft onlangs het vernieuwde 
zakboek Openbare orde en veiligheid 
uitgegeven. Het zakboek geeft in een kort 
bestek inzicht in de taken en bevoegdhe-
den van de burgemeester op het terrein 
van openbare orde en veiligheid. De 
burgemeesters hebben het boekje toege-
stuurd gekregen en het zakboek is ook te 
downloaden via www.burgemeesters.nl/
bevoegdheden. Via die pagina kunt u ook 
extra exemplaren van het boekje (à € 10,-, 
incl. verzendkosten) bestellen.

Oriëntatieprogramma 
zijinstromers
In december is een vijfde groep gestart 
met het Oriëntatieprogramma. De 
commissarissen van de Koning selecteer-
den in totaal veertien deelnemers: 
mensen die belangstelling en potentie 
hebben om burgemeester te worden, 
maar die nog geen bestuurlijke ervaring in 
het lokaal bestuur hebben. Dit gezamen-
lijke programma van BZK, de commissa-
rissen van de Koning en het NGB geeft de 
deelnemers zicht op de burgemeesters-

functie. Tot nu toe zijn acht deelnemers 
uit voorgaande groepen daadwekelijk 
burgemeester geworden.

Brief minister Plasterk over 
burgemeester
De onafhankelijke en onpartijdige positie 
van de burgemeester is cruciaal en wordt 
alom gewaardeerd, dat is een van de 
bevindingen uit een verkenning die het 
ministerie van BZK over de positie van de 
burgemeester publiceerde. Ook is duide-
lijk dat de aanstellingswijze niet geïso-
leerd kan worden gezien van de andere 
spelers in het lokaal bestuur. Bij kiezers 
neemt de steun voor een direct gekozen 
burgemeesters af. Nu blijkt 50 procent 
daar voor te zijn, terwijl dat enkele jaren 
geleden hoger lag.
Zie: www.burgemeesters.nl/brief25112016

Lokale democratie in beweging
Het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters participeert met de beroepsver-
enigingen van raadsleden, wethouders, 
griffiers en gemeentesecretarissen, het 
ministerie van BZK en de VNG in het 
programma Lokale Democratie in Bewe-
ging (LDiB). Ook in 2017 gaat LDiB door 
en bundelt het zijn activiteiten met de 
Democratic Challenge. Onder andere komt 
er in 2017 een nieuwe serie bijeenkom-
sten voor driehoeken (burgmeester-grif-
fier-secretaris), een programma ter 
versterking van de presidia van de 
gemeenteraden en zijn er ‘test-labs’ voor 
gemeenten die willen experimenteren met 
nieuwe werkwijzen in de lokale democra-
tie.
Zie: www.lokaledemocratieinbeweging.nl

Monitor Agressie politieke 
ambtsdragers
Ruim een kwart van de politieke ambts-
dragers, zoals burgemeesters en raadsle-
den, is in het afgelopen jaar geconfron-
teerd met agressie en geweld. Dat is een 
stijging ten opzichte van de afgelopen 
jaren. De spanningen rond de asielopvang 
zou hier (gedeeltelijk) een verklaring voor 

kunnen zijn. Mede door de sociale media 
is de zichtbaarheid en benaderbaarheid 
van politici toegenomen. Het aantal poli-
tieke ambtsdragers dat te maken heeft 
met agressie via sociale media is in de 
afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat blijkt 
uit de ‘Monitor Integriteit en Veiligheid 
Openbaar Bestuur 2016’.
Zie:  www.burgemeesters.nl/monitor2016

Burgemeester in 
verkiezingsprogramma’s
De politieke partijen hebben afgelopen 
maanden hun (concept)verkiezingspro-
grogramma’s voor de Tweede Kamerver-
kiezingen gepresenteerd. Het NGB filterde 
de programmapunten over de aanstel-
lingswijze en de positie van de burge-
meesters uit de programma’s. 
Zie: www.burgemeesters/verkiezin-
gen2016

NGB College
In 2017 start het NGB met een college-
reeks. In samenwerking met wetenschap-
pers wordt (lopend) onderzoek belicht dat 
het ambt van burgemeester raakt. Op 16 
februari 2017 organiseren Berenschot en 
NGB een wetenschappelijke middag: 
boegbeeld en opperbevelhebber een (on)
gewone combinatie. Bart de Vries, consul-
tant van Berenschot, presenteert de resul-
taten van zijn proefschrift “Burgemeesters 
in crisistijd: de invloed van context en 
persoonlijkheid op het leiderschap van de 
opperbevelhebber”. Dit wordt aangevuld 
met een stand van zaken van het lopende 
promotieonderzoek van Wouter Jong naar 
de boegbeeldrol van burgemeesters. 
Mirjam van ‘t Veld burgemeester van de 
gemeente Amstelveen en Wim Hillenaar 
burgemeester van de gemeente Cuijk 
reflecteren hierop met ervaringen uit de 
eigen praktijk. Het programma start om 
15.00 uur in Utrecht (tot ca 17.30u), zodat 
ook bezoekers aan de Lochemconferentie 
kunnen aansluiten. U kunt zich alvast 
aanmelden via Mariska Peeters 
(m.peeters@berenschot.nl).
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Oud-burgemeesters publiceren
Diverse voormalige burgemeesters zijn 
serieus in de pen geklommen en van hun 
hand zijn boeken verschenen. Zo kwam 
onlangs Anneke van Dok (was burgemees-
ter van Diemen, Velsen, Vlissingen en 
Niedorp) met de nieuwe roman Twee keer 
woordwaarde en bracht Joop Alssema (was 
burgemeester van Ten Boer en Staphorst)  
zijn tweede boek Zo doen we dat! uit.
In haar roman Twee keer woordwaarde 
geeft Anneke van Dok een uniek beeld 
van het Binnenhof, waar Flora en Erik 
vroeger hun machtsspel speelden. De 
twee ervaren dat een schitterende carrière 
geen garantie vormt voor een aangename 
oude dag. Nadat ze hun machtspositie 
verloren, hield hun vriendschap geen 
stand, want ze hadden allebei schuld aan 
elkaars noodlot. Ze ontmoeten elkaar 
weer in een verweesde kerk waarin het 
luxueuze zorgcentrum Viventium is 
gehuisvest. Een listig woordspel leidt tot 
een echte zoektocht naar hun verleden. 
Overheerst de wanhoop, de wrok of het 
verlangen naar genegenheid?
Joop  Alssema was veertien jaar burge-
meester van Staphorst. Hij tekende nauw-
gezet zijn ervaringen op in Zo doen we 
dat!, refererend aan de Staphorster 
mentaliteit, niet teveel praten, gewoon 
aanpakken. Alssema biest een ruime 
inkijk in het burgemeesterschap. Het 
ambt kent heel veel mooie momenten, 
maar ook momenten van rouw. Alssema 
heeft tijdens zijn jaren in Staphorst die 
momenten regelmatig meegemaakt. In 
Staphorst werd de gelovige Joop Alssema 
geconfronteerd met diverse kerkgenoot-
schappen. Hij beschrijft hoe hij binnen 
dat veld laveerde. 

twee keer woordwaarde (ISBN 978-94-
0223-154-0) is à € 19,99 o.a. te bestellen 
via www.boekscout.nl.

Zo doen we dat! kost €22,50 en is via een 
mail aan joop@alssema.nl te bestellen bij 
de auteur zelf. 
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Sdu Klantenservice
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 98 80
www.sdu.nl/service

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu 
uit van een zakelijke overeenkomst, deze 
overeenkomst valt onder het algemene 
verbintenissenrecht.

Het abonnement wordt ieder jaar automa-
tisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maan-
den vóór afloop van de abonnementsperiode 
is opgezegd.

Prijs
Abonnement € 66,- excl. btw
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Bij de opvang van grote groepen vluchtelingen in Nederland zijn 
veel overheden en organisaties betrokken. Het verlenen van opvang 
aan mensen in nood wordt gekenmerkt door de menselijke factor, 
de hulpvaardigheid en de vriendelijkheid van burgers en vrijwilligers. 
Dat zijn de ingrediënten die de crisis opvang tot een succes maken 
en niet de protocollen en procedures. 

Ralph Kronieger schreef geen nieuw ‘regelboek’, maar een praktisch 
werkboek om iedereen die met de opvang van vluchtelingen te 
maken heeft te helpen.

isbn 978 90 12 398626

Meer informatie op sdu.nl

 Een praktische handleiding 
om de opvang van grote 
groepen vluchtelingen te 
verbeteren.

Crisis 
Nood 
Opvang

Adv CNO A4 210x297 FC   1 15-09-16   16:38
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