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Geïnspireerd en vol 

goede moed 

TOEN DE DUALISERING IN de Nederlandse 

gemeenten werd ingevoerd, wist iedereen het: het zou 

een taai en langdurig proces worden, die omschakeling 

van 150 jaar monisme naar het nieuwe dualisme. Nu ruim 

drie jaar later blijkt dat ook. Wat dat betreft zijn alle 

treurige en soms cynische verhalen over de ontwild<eling 

van het dualisme niets anders dan krokodillentranen; 

alsofwe niet vooraf geweten hebben dat we met een 

weerbarstige ontwild<eling te maken zouden krijgen en 

dat dualisering een zaak van lange adem zou blijken. 

Tegelijkertijd stellen we vast dat de gemeentepolitiek 

inmiddels ook een geweldige impuls heeft gekregen en 

dat de duale gemeentepolitiek wel degelijk werkt. 

Tal van vernieuwende activiteiten hebben geleid tot een 

zelfbewuster optreden van de gemeenteraden; men is 

professioneler geworden in de rol van lokaal parlement en 

raadsleden worden steeds meer volksvertegenwoordiger 

dan bestuurder. Dualisering leidt nu al op veel plaatsen 

tot een levendiger politiek debat in en buiten de 

raadszaal. 

De rol van de griffier is daarbij van essentieel belang 

gebleken. Zijn adviserende rol in het lokale politieke 

krachtenveld maakt hem tot de an1btenaar pur sang, 

eigenlijk de persoon die bij uitstek de ambtelijke status 

verdient. Imn1ers die status biedt op het politieke 

speelveld de bescherming om onafhankelijk te kunnen 

adviseren zonder daarop afgerekend te worden. 

Een opleiding tot griffier bestond drie jaar geleden niet. 

Er is dus heel wat 'af gepionierd.' Het uitwisselen van ideeën 
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tesamen met Esther 

Veldhuijzen van Zanten 
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en ervaringen was (en is) daarom ook bijna een conditio 

sine qua non voor het welslagen van de dualisering. 

In het vernieuwingsprojectproject 4-Duaal, een samen

werkingsverband tussen onze vier gemeenteraden, heeft 

dat pionieren ook gestalte gekregen. Onze vier griffiers 

hebben, onder begeleiding van het bureau VIJFAdvies, 

elkaar in de afgelopen raadsperiode regelmatig ontmoet 

om elkaar te spiegelen, ervaringen uit te wisselen en 

nieuwe ideeën op te doen en hebben viermaal een 

ontmoeting van onze gemeenteraden voorbereid. Daarbij 

werden per bijeenkomst gasten uitgenodigd die hun visie 

gaven op (lokale) politiek en voor die politiek relevante 

thema's. Dit boek is met name de weerslag van deze 

collegiale ontmoetingen. Daarin wordt zichtbaar dat 

op het bevorderen van de volksvertegenwoordigende rol 

van de raad sterk de nadruk wordt gelegd, maar dat die 

ontwild<eling noch het college, noch de ambtelijke 



organisatie ongemoeid laat. Én daarmee wordt duidelijk 

dat dualisering niet alleen een zaak van de raad c.q. de 

griffier is, maar dat alle spelers in het lokaal bestuur 

verantwoordelijkheid zijn voor het welslagen van de 

dualisering. 

In de afgelopen vier jaar hebben de gemeenteraden van 

Almere, Amersfoort, Dordrecht en Groningen elkaar 

ontmoet en zijn ook de vier driehoeken (burgemeesters, 

griffiers en secretarissen) bij elkaar geweest om de stand 

van de dualisering op te maken. 

Aan het eind van deze raadsperiode is het goed de 

zegeningen van het dualisme te tellen. Dit boek bewijst 

dat die er wel degelijk zijn. Wij hopen dat iedereen die 

een rol heeft in de lokale politiek en het lokale bestuur 

hierdoor uitgedaagd wordt en inspiratie opdoet voor de 

nieuwe raadsperiode. Met volle kracht vooruit op weg 

naar een volwassen duale gemeentepolitiek! 

R. Bandell, burgemeester van Dordrecht 
A. jorritsma, burgemeester van Almere 
A. van Vliet-Kuiper, burgemeester van Amersfoort 
J. Wallage, burgemeester van Groningen 
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Rodney v.d. Wetering 

Dualisme ben je zelf 

Inleiding 

NIET IEDEREEN IS GECHARMEERD van veranderingen. 

Veranderingen in een organisatie leveren onzekerheid 

op over nieuwe rollen en posities. 

Daarom horen bij veranderingen ook altijd weerstanden 

zoals vechtgedrag of vluchtgedrag. Dat dienen we te 

beseffen bij de introductie van de dualisering, tenslotte 

één van de grootste veranderingen in het openbaar 

bestuur in de laatste vijftig jaar. 

In de literatuur is veel informatie beschikbaar over de 

vormen van weerstand die zich bij veranderingen 

aandienen. En er is evenveel literatuur die gaat over 

het reduceren van deze weerstanden, over hoe om te 

gaan met die weerstanden. 

Zonder te willen beweren dat dualisering slechts een 

zaak van de raad is, staat in deze verandering de 

gemeenteraad wel heel centraal. En daarmee dus ook 

de rol van de griffier, de ondersteuner van de raad. 

Het is derhalve van eminent belang dat een belangrijke 

vaardigheid van de griffier het herkennen van weer

standen is. Is dat al een kunst op zich, hij zal ook in 

staat moeten zijn met deze weerstanden om te kunnen 

gaan, zodat aan mensen recht wordt gedaan zonder dat 

het proces van veranderingen geweld wordt aangedaan. 

Temporiseren en op tijd versnellen, dat is de kunst van 

het veranderen. Waar dualisering bovenal een cultuur

omslag in het lokale bestuur betekent, zullen deze 

deskundigheden van griffiers van eminent belang blijken 

te zijn voor het welslagen ervan. 

Deze kundig- en vaardigheden zijn daarmee een wezenlijk 

bestanddeel van professionaliteit van griffiers, overigens 
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niet alleen in de huidige pioniersfase. Hij zal zich als 

strateeg tussen de strategen op het stadhuis moeten 

kunnen positioneren en, als het aan Professor Tops ligt, 

ook nog eens de rol van 'butler' op zich moeten nemen. 

Het is duidelijk dat de lokale setting van de professie van 

griffier ten opzichte van de andere functies binnen het 

lokaal bestaat, nog sterk gedifferentieerd is. Verschillen 

die zijn terug te voeren op ambities van de raad, de 

mogelijkheden die colleges bieden om de nieuwe functie 

gestalte te geven, de grootte van een gemeente, de 

kwaliteit van de griffier zelf, ete. En dat nog los van de 

persoonlijke inldeuring die iedere functionaris in 

elke nieuwe functie aanbrengt. Daar komt bij dat 

gemeenteraden nog vaak onduidelijk zijn in hun beeld 

over wat een griffier kan of moet doen. Dat komt niet 

alleen omdat raadsleden nooit gewend zijn geweest over 

eigen ondersteuning te beschild<en, maar ook omdat de 

raad als éénheid eigenlijk niet bestaat; de raad bestaat 

immers bij de gratie van de politieke verdeeldheid. 

Veel raden waren in deze raadsperiode helemaal niet op 

de dualisering ingesteld. Het besluitvormingsproces met 

betrelddng tot de wetgeving is voor Nederlandse begrippen 

zeer kort geweest; politieke partijen hebben nauwelijks of 

geen tijd gehad hun kandidaten voor de gemeenteraden 

te screenen op de nieuwe duale verhoudingen. Daarbij 

zal in de toekomst het raadslidmaatschap minder als 

een banenmachine moeten worden gezien, maar veel 

eerder als een belangrijke, eigenstandige positie als 

volksvertegenwoordiger. Om het nog ingewild<elder te 

maken voltrekt deze ontwild<eling naar een sterkere 

volksvertegenwoordiging zich in een periode waarin 

communicatief en interactief besturen met burgers, 

het delen van problemen en kennis en kunde uit de stad 

tussen bestuur en burgers, sterk de aandacht hebben. 



Voorkomen moet worden dat politici problemen van 

burgers afpald<en. 

Griffiers moeten zich er van bewust zijn dat ze bezig zijn 

een nieuw vak te verzinnen, een nieuw vak in te vullen. 

Stellingen: 

Het college heeft baat bij een griffier die minder 

goed functioneert. Griffiers willen doorgaans veel met 

hun gemeenteraad; maar de gemeenteraad zo weinig 

met hun griffier. Voor de raad is het wel handig zo'n 

loopjongen. 

Nu de eerste fase (de procedurele veranderingen) van de 

dualiseringsoperatie er zo'n beetje op zit, wordt het tijd 

voor een ander soort griffier, één met een duale visie. 

Nogal wat gemeenten hebben zo'n griffier niet aan

genomen. 

Het dualisme brengt veel gemeenteraden niet wat er 

eigenlijk van verwacht wordt. Gemeenteraden bouwen 

hierom momenteel nogal wat "duale frustratie" op. 

Bij de eerstvolgende evaluatie van het functioneren van 

de griffier, zal die dan ook gemald<elijk het kind van de 

"duale rekening" worden. 

Veel griffies worden bemenst met "tweede keus" 

ambtenaren; functionarissen die bijvoorbeeld door 

reorganisaties enigszins overbodig zijn geworden. 

In weerwil van hetgeen griffiers zelf denken, worden 

zij vaak niet serieus genomen door andere (ambtelijke) 

spelers op het stadhuis. 

Griffiers hebben de neiging zich te afficheren als 

strateeg tussen de strategen, of als spelbepaler tussen 

de spelbepalers op het stadhuis. Dit terwijl de griffier 

eigen een butler is. Een goede butler zijn is al lastig 

genoeg. 

De belangrijkste opgave voor een griffier is de 

Dualisme ben je zelf 
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ontwild<eling van het lerend vermogen van de gemeente

raad. 

Griffiers moeten voortdurend pijnlijke spagaten tussen 

raad, college en ambtelijk apparaat maken. Duale teleur

stellingen zullen vooral worden afgereageerd op de 

griffier. En de gemeenteraden zijn niet in staat te leren 

van hun duale ervaringen, hoezeer een griffier zich 

hiervoor ook inspant. Griffier is veruit het ongezondste 

beroep in het ambtelijk apparaat. Binnen nu en enkele 

jaren zal 30% van de griffiers cynisch of afgebrand zijn. 

Enkele nadere overwegingen 

Vanwege de snelle start van de dualisering en de 

altijd weerbarstige kanten van een cultuurveranderings

proces moet cynisme worden voorkomen; men dient te 

beseffen dat de prijs die men voor cynisch taalgebruik 

betaalt, het eigen slachtofferschap is. Dualisme is echt 

een grote verandering die veel tijd en energie kost en 

frustraties zijn daarbij nu eenmaal onvermijdelijk. 

En dus hebben sommige gemeenteraden al na een paar 

jaar het gevoel dat dualisme niet heeft gebracht wat er 

eigenlijk van verwacht wordt. Zo bestaat het gevaar dat 

de motor van de dualisering al bij de start blijft steken 

en geen doorstart vindt naar een blijvende verandering. 

Het is van belang te erkennen dat de dualisering op veel 

plaatsen goed is gestart vaak met een eigen "couleur 

locale". Het uitwisselen van ervaringen biedt daardoor 

veel kansen voor verrijking. Daarnaast is van groot 

belang plezier in de politiek te houden: "mag politiek 

alsjeblieft ook leuk blijven!" en "mag politiek asjeblieft 

ook betekenisvol zij n!" 



En nu de duale spelers 

Dualisme ben je zelf, m.a.w. je rol als griffier wordt 

pas geloofwaardig als je zelf uitstraalt in de 

ontwikkeling te geloven en in staat bent de meer

waarde er van uit te dragen. Dat is lang niet altijd 

eenvoudig. Het gaat om het tellen van de zegeningen 

(hoe klein ook), en dat vereist het zichtbaar maken 

van positieve ontwikkelingen en successen boven 

het uitvergroten van problemen en vertragingen in 

de ontwikkeling van de dualisering. Griffiers dienen 

over een groot uithoudingsvermogen te beschikken. 

In hun solitaire functie (immers raden zijn gevuld 

met raadsleden die op een geloofwaardige manier 

van mening verschillen) zullen ze enerzijds de raad 

op sleeptouw moeten nemen, anderzijds in staat 

moeten zijn daarbij voorstellen te ontwikkelen die 

intrinsieke rugwind hebben. Dat is inderdaad een 

kunst op zich. Voor griffiers is het zaak een goed 

evenwicht te vinden in enerzijds de rol van cultuur

aanjager voor de raad en anderzijds degene die het 

tempo weet te vinden dat het gemiddelde raadslid 

aankan. En ... niet vergeten mag worden dat deze 

vooruitgeschoven positie de griffier nimmer mag 

verleiden zijn primaire rol als adviseur geweld aan 

te doen. Tenslotte zijn het de raadsleden die de 

dualisering gestalte moeten geven en is de griffier 

ondersteuner en adviseur. De grote kunst is het 

blijvend creëren van draagvlak. Het presidium 

enjof het fractievoorzittersoverleg kunnen daarbij 

een uiterst belangrijke rol vervullen. Het kan haast 

niet anders dan dat de griffier het gezicht van de 

dualisering zal zijn . N iet zo bijzonder want deze 

functionaris is immers een rechtstreeks gevolg 

Dualisme ben je zelf 
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van de invoering van het duale systeem. Maar de 

griffier moet voorkomen in de valkuil te stappen 

alleen verantwoordelijk te zijn voor de duale 

cultuuromslag. Cultuuraanjagers in organisaties 

hebben allang geleerd dat om een voortijdige dood 

te voorkomen de verantwoordelijkheid voor de 

cultuurverandering zo snel mogelijk met anderen 

moet worden gedeeld . Dat geldt allereerst voor de 

raadsleden. Dualisering is echter niet alleen een 

zaak van de raad, maar evenzeer van het college 

(hoeveel wethouders hebben geen problemen met 

de dualisering?) en de ambtelijke organisatie. Daarom 

is een frequent driehoeksoverleg (burgemeester, 

griffier, secretaris) ook van groot belang. Vaak zal 

het de griffier zijn die dit committment organiseert. 

Pas als deze functionarissen in gezamenlijkheid 

uitstralen het proces van dualisering te willen onder

steunen is de kans op het succes het grootst. Want 

met een burgemeester die de andere kant opkijkt 

en een gemeentesecretaris die zich als opponent 

in plaats van gelijkwaardige collega van de griffier 

opstelt, leidt dualisering slechts tot duellisering. 



Jacques Monasch 

Houdt de burger 

de griffier bezig? 

Inleiding 

HET IS EEN MISVATTING te veronderstellen dat een 

formele systeemwijziging, zoals dualisering, zal leiden 

tot een versterkte positie van de raad. Dat lukt pas als 

tegelijkertijd voor een andere manier van werken wordt 

gekozen. Door bijvoorbeeld van medebestuurder meer 

volksvertegenwoordiger te worden. 

Dualisering heeft als opdracht de relatie tussen lokaal 

bestuur en burger te versterken. Helaas is echter een 

eenduidige definitie van De Burger niet te geven. Het is 

dan ook niet vreemd dat het onderzoek naar en het 

definiëren van burgerschapsstijlen de laatste tijd nogal 

toeneemt. 

Vaak heeft de burger het stempel van de ldagende burger. 

Ten onrechte overigens. Eigenlijk bestaat de klagende 

burger niet. Wel de burger die om één of andere reden 

het ergens niet mee eens is. De vraag is of politici dat 

altijd voldoende duidelijk hebben. Te vaak hoort men dat 

politici de neiging hebben het allemaal nog eens uit te 

leggen, omdat de burger het niet heeft begrepen, terwijl 

het eigenlijk om een meningsverschil gaat. En dat laatste 

zou dan moeten leiden tot de vraag wat de burger bezig 

houdt en welke argumenten en overwegingen vervolgens 

een rol spelen. Daar op ingaan is heel iets anders, dan de 

burger voor dom te verldaren door het eigen voorstel 

nog eens opnieuw te gaan uitleggen. Het op deze wijze 

negeren van de burger heeft ongetwijfeld tot een 

verwijdering tussen politici en burgers geleid. Maar het 

gaat om meer. De bestuurskundigen, politicologen en 

andere academici, vaak met een ambtelijke status, hebben 

in het openbaar bestuur duidelijk de overhand. Hoe je 
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het ook wendt of keert, dat leidt er toe dat burgers zich 

niet langer in hun volksvertegenwoordigers herkennen. 

En dat niet alleen; ook het door deze politici vaak 

gebezigde ambtelijk jargon leidt tot vervreemding. 

Eigenlijk zouden politici, en volksvertegenwoordigers 

in het bijzonder, veel beter zicht moeten hebben op de 

zorgen van de burger, die zorgen in de gemeenteraad 

kunnen vertalen en vervolgens te bevorderen dat er iets 

met die zorgen gebeurt. Dat vraagt enerzijds om politici 

die aanvoelen wat er in de stad speelt, maar ook om 

politici met visie. Want weten wat er in de stad speelt 

betekent niet dat de politiek werkt onder het motto 

"u roept, wij draaien." Politici moeten gezaghebbend 

kunnen uitleggen waarom een bestuur iets doet ofniet 

doet. Pas dan nemen politici burgers serieus in hun 

grieven, hun vragen, maar ook in hun ideeën. Pas dan 

voelen burgers zich serieus genomen door hun volks

vertegenwoordigers. 

Als we er in slagen de signalen van burgers werkelijk 

serieus te nemen, ontstaat er een beweging van een 

onzichtbare naar een zichtbare overheid. 

Uiteindelijk wordt dat alles tastbaar en zichtbaar in de 

agendering en prioritering van de gemeenteraad. Voor 

de goede orde, het gaat er niet om dat de straat de agenda 

van de raad bepaalt, maar omgekeerd zou het ook niet 

moeten voorkomen dat in een stad over een onderwerp 

een heftig debat wordt gevoerd en de gemeenteraad zich 

daarvan afzijdig houdt. Natuurlijk moet men beseffen 

dat de trend gevoelig is en dat de waan van de dag kan 

overheersen. Maar tussen de waan van de dag van de 

bureaucratie en de waan van de dag van de burger moet 

op heel veel plaatsen het evenwicht worden hersteld. 

Primair is het raadslid of de raadsfractie er voor 

verantwoordelijk dat in deze zin de agendering van de 



raad vorm wordt gegeven. De griffier kan daarbij een 

ondersteunende rol bieden. Ondersteuning waaraan 

vaak duidelijke behoefte is, omdat het nu eenmaal een 

'vak apart' is om een probleem van burgers te onder

kennen, te agenderen en vervolgens de omstandigheden 

te creëren dat er serieus iets aan gebeurt. 

Stellingen: 

Het idee dat formele systeemwijzigingen, zoals 

dualisering, zullen leiden tot een versterkte positie van 

de raad is een ernstige misvatting. 

De dominantie van bestuurskundigen, politicologen en 

andere academici in het openbaar bestuur leidt tot een 

grotere ldooftussen burger en bestuur. 

Het openbaar bestuur, het lokale voorop, is toe aan 

een fluwelen revolutie. Die begint met een ander type 

volksvertegenwoordiger en politieke bestuurders die 

met visie sturen op prestaties. 

Ambtenaren moeten wonen in een gemeente waar ze 

werkzaam zijn. Bijkomstig voordeel is dat ze vervolgens 

geen zitting meer kunnen hebben in een gemeenteraad. 

De rol en functie van raadsgriffier zal gaan groeien, 

verdiepen en verbreden. 

Enkele nadere overwegingen 

Eén beste manier om als raad met de burgers in 

kontakt te komen bestaat niet. Soms doen raadsleden, 

fracties of politieke partijen dat zelf, soms wordt er voor 

acties door de raad als geheel gekozen. Steeds is het 

raadzaam goed af te spreken waar de raad als geheel 

opereert en waar de verantwoordelijkheid van politieke 

partij en begint. 

Het beheersen van de juiste taal, het woordspel tussen 

abstractie en het concrete beeld, is een eerste vereiste. 

Houdt de burger de griffier bezig? 
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Dan gaat het niet alleen om luisteren, maar juist ook om 

vertellen en uitleggen. De burger wenst dat hun volks

vertegenwoordigers niet alleen een oor hebben, maar 

ook een mond. Daarom is het zo belangrijk dat raadsleden 

zowel de wil als het lef en het talent hebben, burgers ook 

echt aan te spreken. Zeker bij de grotere fracties, hoeft 

dat natuurlijk niet voor alle raadsleden te gelden. 

Sommigen zijn van nature nu eennl.aal beter in een 

rechtstreeks kontakt met burgers, anderen beter in het 

voorbereiden van een debat in de raad. Toch zal daarbij 

heel vaak ondersteuning van belang zijn. Griffiers kunnen 

de gemeenteraad "verleiden" met de stad in gesprek te 

gaan, waardoor deze een duidelijk stem krijgt. 

De aldus verkregen druk van buiten kan als tegenkracht 

dienen voor de vaak sterk naar binnen gerichte cultuur 

van het bestuur en het ambtelijk apparaat. Daarbij moet 

niet worden vergeten dat doorlopend in samenspraak 

met de ambtelijke organisatie wordt gewerkt. Want het is 

belangrijk te onderkennen dat ook in de dynamiek tussen 

secretariefbestuursdienst en griffie, zowel als tussen raad 

en college, de vraag moet worden beantwoord waar de 

burger zit: in de arena of op de tribune. Houdt de burger 

de politiek bezig of de politiek de burger? 

En nu de duale spelers 

De adviserende rol van de griffier dient leidend te 

zijn . Het kan nooit zo zijn dat de griffier zelf het 

kontakt met de burgers heeft als vervanger voor 

raadsleden. De griffier is geen tolk van de burgers 

bij de raadsleden. Wel kan hij raadsleden en de 

raad behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van 

"de blik naar buiten" zonder daarbij tot plat 



populisme te vervallen. Dat kan door het 

organiseren van wijkbezoeken, van expert-meetings, 

van hoorzittingen en van politieke markten. Maar 

het kan ook door ondersteuning bij de agenda

vorming en het kan zeker ook als relatiebeheerder 

naar de ambtelijke organisatie. En altijd blijft het 

oppassen geblazen: tevredenheid over de griffier 

bij de ambtelijke top, vraagt immer extra alertheid; 

de griffier moet zorgen de luis in de pels te blijven. 

H ij weet als geen ander dat het systeem (de 

ambtelijke organisatie) een sterke zuigkracht heeft. 

Met andere woorden: sta als griffier recht voor de 

raad, maar niet met de rug naar de ambtelijke 

organisatie. Dat vraagt van de burgemeester en 

de secretaris op beurt recht voor het college en de 

ambtelijke organisatie te staan, maar op hun beurt 

niet met de rug naar de raad. 

De griffier zal bij het ontwikkelen van de blik naar 

buiten vooraf niet al te veel structuur kunnen en 

moeten aanbrengen, maar dient direct, op de 

actualiteit gericht en voor een deel intuïtief te werk 

te gaan. Hij dient er voor te waken te snel in 

structuuroplossingen te vervallen. Deze worden 

maar al te snel een eigen "brevet van onvermogen". 

I n deze zoektocht naar de burger is de griffier als 

voorlichter, communicatieadviseur 'pur sang' 

geworden. Voorkom echter dat hij de rol van 

"spindoctor" gaat vervullen. 

Houdt de burger de griffier bezig? 
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PauI DepIa 

De kunst van het jongleren 

Inleiding 

HET LIJKT ER OP dat wethouders nog het meest 

moesten wennen aan de andere duale verhoudingen. 

Dat is op zich niet zo vreemd, omdat met name de 

wethouder zich een andere stijl van werken moet aan

leren. Dat is overigens niet alleen maar eng ofvervelend. 

In het gedualiseerde tijdperk heeft de wethouder meer 

ruimte dan ooit te voren om zijn doelen te realiseren. Deze 

andere stijl van besturen kan goed worden vergeleken 

met de kunst van het jongleren. En die kunst bestaat, 

zoals u weet, bij gratie van feit dat niet alleen ballen op 

gegooid moeten worden, maar ook dat ze enige tijd in 

de lucht te gehouden dienen te worden. De ballen waar 

de wethouder mee jongleert, betreffen de volgende drie 

domeinen: 

• het domein van de raad, de gekozen burgers; 

• het domein van de professionals, de ambtenaren, 
de corporaties, projectontwikelaars, etc.; 

• het domein van het publiek, (de bevolking van) de stad. 

Hierop dient de wethouder zijn jongleerkunst los te 

laten en juist door de duale manier van werken wordt 

duidelijk dat wethouders hier een heel specifiek jong

leerkunstje kunnen laten zien. Omdat namenlijk niet 

langer de eigen fractie, maar het college de primaire 

omgeving van de wethouder is geworden, zal de betekenis 

van collegiaal bestuur in het college aan betekenis winnen. 

Daarnaast of juist op basis daarvan kan de wethouder in 

de stad, buiten het college, coalities smeden in alle drie 

domeinen. Proces-sturing is daarbij van het grootste 

belang, zowel in als buiten het college. Dat lijkt op 
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gespannen voet te staan met een eigen politiek profiel. 

Het talent van de duale wethouder is juist dat eigen 

politiek profiel met de proces-sturing te verbinden. 

Met een duidelijk politiek standpunt niets bereiken is 

het ene uiterste, maar met proces-sturing zonder kompas 

wordt ook geen enkele haven bereikt. 

Dit betekent dat van wethouders en colleges duidelijke 

standpunten en richtinggevende uitspraken worden 

verwacht. Standpunten die vervolgens wel te beïnvloeden 

zijn, zodat tot een besluit kan worden gekomen dat 

draagvlak heeft. 

Hier is sprake van een schijnbare paradox: rolvastheid 

versus beweeglijkheid. 

Vanuit dit gezichtspunt is het de vraag of de inhoud voor 

een wethouder nog langer het grootste goed zou moeten 

zijn. De tekenen wijzen erop dat juist niet de inhoudelijke 

professionaliteit van een wethouder van belang is, maar 

de kennis óver en het beheersen ván processen. De 

wezenlijk nieuwe bestuurscultuur in gemeenten heeft 

als kenmerk dat er meer gecorrigeerd wordt op de 

kwaliteit van processen, zowel binnen als buiten het 

stadhuis, dan op de inhoud van de voorstellen. Processen 

die steeds qua vorm afhankelijk zijn van de bedoelingen 

er mee, zodat ze als het ware steeds opnieuw moeten 

worden bed ach t. 

De wethouder oude stijl, die in het college zijn standpunt 

verdedigt, dat daarna in de fractie en vervolgens in de 

raad doet, heeft zijn langste tijd gehad. De jonglerende 

wethouder niet meer verdedigen, maar verleiden. 

Stellingen: 

1 Effectief besturen is in de huidige tijd vooral de 

kunst van het jongleren. 

2 De lokale politiek heeft steeds meer kansen. Als ze 



maar niet te politiek wordt. Kijk dus niet naar den Haag, 

maar koester het verschil met Den Haag. 

3 Dualisme is een verandering van de structuur. Alleen 

zal de betekenis van het dualisme worden bepaald door 

de cultuur in een gemeente. Je verandert die cultuur er 

niet mee. 

4 De gemeenteraad wint alleen aan kracht als ze aan 

alternatieve informatie komt. Ze wordt dus niet sterker 

als ze het werk van het college over gaat doen; en de 

griffie het werk van het ambtelijk apparaat. 

5 In hun poging de positie van de raad te versterken, 

lijken griffiers zich nogal eens te willen profileren als 

hoeders van de raad. Daarmee vertechnocratiseren ze 

de politiek. Werk dus nooit voor de raad. 

Enkele nadere overwegingen 

Deze nieuwe wethouder zal niet alleen zichtbaar 

worden in de raad, ook de raad zelf zal een daarop 

aangepaste positie gaan innemen ten opzicht van de 

wethouder. Uiteraard blijft de controlerende taak van de 

raad een wezenlijke. Steeds dient beoordeeld te worden 

of een wethouder doet wat hij zegt. Maar de raad zal 

steeds vaker ervaren dat per onderwerp partij en steeds 

nieuwe posities kunnen innemen. Het vooraf voor een 

complete raadsperiode van vier jaar vastleggen van 

blauwdruld<en is niet langer aan de orde. 

De consequentie van dit alles is dat de raad zelf op zoek 

naar informatie moet. De raad hoeft het werk van het 

college niet over te doen, want daar wordt een raad (lees: 

an1ateurs) ten opzichte van het college (lees: professionals) 

niet sterker van. De raad moet de scherpte van de 

beoordeling van voorstellen juist uit andere, alternatieve 

informatie halen en daarop sturen in de richting van de 

wethouder c.q. het college. Oorspronkelijkheid en de 

De kunst van het jongleren 
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bereidheid op een andere manier naar zaken te kijken, 

zal de kracht van de raad versterken. 

De lokale politiek heeft met de introductie van het 

dualisme nieuwe kansen gekregen. Een grote valkuil is 

dat daarbij steeds naar "Den Haag" wordt gekeken, 

waardoor de eigen beweging stokt. Kijken naar "Den 

Haag" is alleen zinvol als het gaat om het koesteren van 

de verschillen. Juist lokale politiek zou wel eens de 

vooruitgeschoven post kunnen zijn bij het zoeken naar 

bij de burger aansluitende vormen van politiek. 



En nu de duale spelers 

Het is duidelijk en al meermalen gesteld dat het 

duale werken geen zaak van enkel de raad is. 

Daarom is de driehoek Burgermeester, Secretaris 

en Griffier ook zo belangrijk. Deze driehoek brengt 

in onderlinge samenhang de cultuuromslag op alle 

betrokken niveaus tot stand: in de raad en in het 

college, in de griffie en in de ambtelijke organisatie. 

leder van hen dient zich derhalve te bezinnen op 

de eigen, nieuwe rol in de gedualiseerde gemeente. 

Een deel van de gewenste cultuuromslag is 

namelijk niets anders dan het trainen van rol

vastheid in de nieuwe verhoudingen. Belangrijke 

voorwaarde daarbij is dat men niet met de ruggen 

naar elkaar toe staat; de eigen rol krijgt alleen glans 

door de spiegeling aan de (schitterende) rollen van 

anderen. Een sterke raad levert een sterk college 

op; een zwak college altijd een zwakke raad . 

Voor de griffier geldt dat hij de raad ondersteunt bij 

de zoektocht naar nieuwe, alternatieve informatie. 

Het gaat niet aan het werk van de secretarie of de 

bestuursdienst op de griffie dunnetjes over te doen. 

Voor de secretaris geldt dat hij zorgt draagt voor 

kwalitatief goede stukken (dat wil zeggen stukken 

geschikt voor een politiek debat) die tijdig bij de 

raad worden aangeleverd. 

Zie als griffier je functie als een tijdelijke, hoe 

lang voor sommigen tijdelijk ook mag duren. 

Daarmee biedt je jezelf de enige mogelijkheid je 

onafhankelijkheid te betrachten en te behouden . 

In hun poging de positie van de raad te versterken, 

lijken griffiers zich nogal eens te willen profileren 

als hoeders van de raad. Doe dat niet, want je zult 

De kunst van het jong/eren 
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het vertechnocratiseren van de politiek ermee 

bevorderen. Griffiers zijn soms het meest 

aangewezen aan burgemeesters en secretarissen 

te laten zien hoe zij wethouders leren jongleren. 



Pieter Winsemius 

De buurt doet er toe 

Inleiding 

Dualisme heeft tot doel de lokale politiek weer 

interessant te maken en burgers te interesseren voor het 

wel en wee van hun lokale samenleving. Dat, zo leert de 

praktijk inmiddels, vereist van de lokale politiek actie 

die mede is gericht op de wijze waarop burgers bij de 

inrichting van hun lokale samenleving worden betrold<en. 

Voorop staat dat de burger alleen betrold<en zal willen 

zijn als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het moet 

gaan om een werkelijk probleem (ofhet voorkomen daar

van) en hij wordt serieus genomen. Het blijkt dat burgers 

op hun eigen buurt- ofwijkniveau (of dorpsniveau) heel 

goed weten wat er moet gebeuren om de leefbaarheid te 

verbeteren. Door een sterker accent op de buurt en op 

de zelfredzaamheid van bewoners zal niet alleen de 

betrold<enheid toenemen, maar ook de kwaliteit van de 

(uitvoering van) de plannen. Wil deze vorm van buurt

beleid kans van slagen hebben, dan zullen burgers niet 

alleen moeten kunnen meepraten, maar ook kunnen 

(mee)beslissen over de gewenste acties in hun buurt. 

Deze bron van zelfredzaamheid kan benut worden op 

de terreinen van zowel de fysieke inrichting en de veilig

heid, als van het onderwijs en de sociale infrastructuur. 

Uiteraard moet rekening worden gehouden met de aard 

en omvang van de wijk; de ene buurt is een achterstands

wijk, de ander een typisch middengroepen- en weer een 

andere een voorstandsbuurt of dorp. Er bestaat dus 

ti ammer genoeg) géén pasldare en uniforme manier 

van wijksgewijs werken. Maar één ding staat wel vast: 

bewoners benaderen hun problemen en oplossingen 

nooit verkokerd, maar integraal. 
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Dit systeem van buurtrechten is de ene manier om de 

lokale politiek te revitaliseren. 

De andere is het ontwild<elen van een thematische lokale 

politiek In een dergelijke opzet wordt Politieke partijen 

verzocht ieder de vijf belangrijkste thema's te noemen. 

De groslijst van alle politieke partijen gezamenlijk die zo 

ontstaat, wordt vervolgens aan de burgers voorgelegd die 

daaruit de vijf belangrijkste benoemen. Dan onstaat een 

mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant moeten 

politieke partijen bij het aandragen van de eigen thema's. 

burgers overtuigen van het belang .En als de thema's 

eenmaal gekozen zijn, moeten de plaatselijke politici 

zich er vervolgens op profileren. Belangstelling van de 

burgers is dan zo goed als verzekerd, omdat de thema's 

tenslotte door henzelf waren aangedragen. 

Stellingen: 

Indien burgers vastlopen op het gemeentehuis 

en zich met 25 handtekeningen melden bij de griffier en 

die ook geen oplossing kan realiseren, wordt het verzoek 

direct op de raadsagenda gezet. 

Het heeft geen zin burgers "buurtrechten" te geven om 

hem daarmee inhoudelijk en structureel sterker te 

betreld<en bij zij n buurt. 

Een themastelsel biedt voordelen boven het huidige 

verkiezingsstelsel. 

De gekozen burgemeester, als samensteller van een 

a-politieke wethoudersploeg en de op thema's ingestelde 

raad, zou een handvat bieden voor "spannende" 

gemeentepolitiek 



Enkele nadere overwegingen 

Lokale democratie ontwikkelen met behulp van 

een themastelsel zal het één en ander vragen van de 

politiek en van het bestuur met de ambtelijke organisatie, 

zoveel mag duidelijk zijn. 

De politiek zal zich in de eerste plaats dienen te beperken 

in de keuze van de relevante politieke thema's en ruimte 

moeten bieden voor burgeractiviteiten met name op 

wijkniveau. 

De gekozen politieke thema's bieden zullen burgers een 

focus en richting geven aan het denken over de plaatselijk 

belangrijkste zaken. Het lokale politieke debat zal er 

spannender en leuker van worden. De politiek zou daar

naast 'mandaten' moeten verlenen aan (groepen) burgers 

voor het ontwild<elen van plannen en voor het realiseren 

daarvan, inclusief de voor deze plannen beschikbare 

budgetten. Die combinatie van centrale politieke thema's 

en het benutten van het wijkniveau zal nieuwe mensen 

treld<en die zich interesseren voor de lokale politiek. 

Het bestuur zal zich opnieuw moeten bezinnen op de 

eigen organisatie: gedifferentieerd versus uniform, 

integraal versus functioneel, ondersteunend in plaats 

van bepalend en veraf in plaats van dichtbij? Vragen die 

zowel consequenties hebben voor de politieke als de 

ambtelijke organisatie, en die overigens niet zo éénduidig 

zijn te beantwoorden als de genoemde tegenstellingen 

suggereren. Gedifferentieerdheid is mooi, maar er zijn 

voor de overheid nu eenmaal grenzen waar de zekerheid 

van burgers op gelijkberechtiging wordt aangetast. 

Integraal mag belangrijk zijn, functionele vaardigheden 

moeten niet worden verwaarloosd. Het mag de overheid 

sieren bewoners te ondersteunen, soms is ook de Sterke 

Staat van belang. 

Ruimte op wijkniveau zonder al te rechtstreekse 

De buurt doet er toe 
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overheidsbemoeienis mag dan verleidelijk zijn, in geval 

van nood wordt van diezelfde overheid verwacht erg 

dichtbij te zijn. Vragen als: wordt er gewerkt met wijkraden, 

met wijkbudgetten en met wij kwethouders , hoe wordt er 

ambtelijk integraal gecoördineerd, organiseert het college 

zich op de belangrijkste beleidsthema's en organiseert de 

raad zich daar eveneens op en wat moet er dan met de 

gemeentelijke organisatie gebeuren passeren dan de 

revue. Te vaak worden er in geIneenten op deze terreinen 

geen keuzes gemaakt en hinkt de politiek, het bestuur 

en de organisatie op meerdere gedachten. 



En nu de duale spelers 

Probeer de gemeenteraad te verleiden zich tot 

een aantal centrale politieke thema's te beperken . 

Plaatselijke politiek kan ook interessanter worden 

gemaakt door voorafgaand aan verkiezingen 

plaatselijke belangrijke issues te inventariseren en 

te bevorderen dat het politieke debat in verkiezings

tijd vooral daarop wordt gericht. Adviseer de raad 

tegelijkertijd het gesprek met de buurt of de wijk 

aan te gaan, om te bezien of in deze richting 

burgerbetrokkenheid (burgerrechten?) kan worden 

georganiseerd. Probeer de raad er van te over

tuigen dat er kansen liggen burgers bij de lokale 

samenleving en dus ook de lokale politiek te 

betrekken. En doe ook voorstellen over de wijze 

waarop de raad vooraf en achteraf bij deze vormen 

van wijkzelfbestuur betrokken kan zijn. Zorg er in 

ieder geval voor dat burgers die zich bij de raad 

melden, gemakkelijk ingang hebben tot raads

leden. Breng in de driehoek de discussie op gang 

over wat een versterking van de invloed op wijk

niveau vraagt van het college en de ambtelijke 

organisatie. Ook voor burgemeesters en 

secretarissen ligt hier een uitdagende opdracht. 

De buurt doet er toe 
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Meindert Fennema 

It takes two to tango! 

Inleiding 

ER IS EEN POSITIEVE relatie tussen de mate van 

etnische organisatie en de mate van participatie en 

politiek vertrouwen in het lokaal bestuur. 

Weliswaar is in 1985 als reactie op een racistische tendens 

in de landelijke en lokale politiek Oanmaat c.s.) stemrecht 

aan buitenlanders verleend, ten onrechte is daarbij 

verondersteld dat het geven van stemrecht bij allochtonen 

zou bijdragen aan het gevoel ook bij de Nederlandse 

samenleving te horen. Het geven van stemrecht heeft 

namelijk niet als vanzelf een positief effect op de 

integratie en evenmin op de politieke participatie. 

In die tijd is integratie namelijk nooit als een waarde 

op zich gezien. 

Uit onderzoek blijkt dat fragmentatie en degeneratie 

van etnische gemeenschappen als direct gevolg heeft 

dat politieke participatie afneemt, maar ook dat 

fundamentalisme en extremisme toeneemt. Het tegen

overgestelde is ook waar: de organisatiegraad van het 

maatschappelijk m.iddenveld draagt in belangrijke mate 

bij aan politieke participatie en daarmee aan de 

ontwikkeling van lokale democratie. Zich organiseren 

blijkt dus goed te zijn voor iedere groep die deelneemt 

aan de maatschappij, ook voor groepen met gedachte

goed dat verder afstaat van wat wij zelf herkennen. Het is 

daarom bijzonder zinvol allochtoon verenigingsleven te 

ondersteunen en te faciliteren. Gemeentelijk beleid dat 

van deze wetenschap gebruik maakt en zich erop richt 

zelforganisaties van etnische minderheden een stern te 

geven, bevordert daarmee de (politieke) bereidheid tot 

samenwerking van deze organisaties en hun leden. 
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Respect voor en erkenning van zelforganisaties leidt tot 

versterking van de etnische gemeenschap. Die etnische 

gemeenschap draagt op haar beurt bij tot politieke 

participatie en politiek vertrouwen van haar leden. 

Anders gezegd: een hechte etnische gemeenschap blijkt 

samen te gaan met een hoge mate van politiek vertrouwen. 

Overigens, hechte gemeenschappen kennen vaak 

netwerken die onderling ook weer relaties onderhouden. 

Fennema's onderzoek maakt duidelijk dat het voor 

gemeenten van belang is die netwerken als zodanig te 

herkennen, zoals vrijwilligersorganisaties als sport

verenigingen of naaic1ubjes tot zelfs het niveau van de 

familie en organisaties van vrijwilligers die bepaalde 

taken van bedrijven of de overheid overnemen. 

In het contact tussen gemeente en deze netwerken, 

ontstaat vertrouwen in de uitvoering van het werk en 

meer participatie. Gemeenten onderschatten daarbij 

nogal eens het belang van onbetaalde arbeid. Onbetaalde 

arbeid is onbetaalbaar, of is, anders gezegd, de basis voor 

de democratie. De rol van de overheid zou vooral het 

stimuleren van deze onbetaalde inzet moeten zijn. 

Natuurlijk dient het te gaan om een inzet die maat

schappelijke betekenis heeft. Extra aandacht is ook 

vereist voor het stimuleren van het ondernemerschap, 

want onbetaalde arbeid kent haar grenzen en kan de 

opmaat zijn tot betaalde inzet. 

Indien gemeenten zich meer richten op bovenstaande 

aanbevelingen, heeft dit ook consequenties voor de 

manier waarop controle zal plaatsvinden. De controle 

van de toekomst is controleren in de vorm van Matching. 

De manier waarop nu vaak wordt gecontroleerd leidt 

slechts tot een laag van creatieve boekhouders. 

Zoals duidelijk mag zijn geworden uit de bijdragen van 

Fennema kan de gemeentepolitiek een belangrijke, 



nieuwe rol vervullen. Juist van raadsleden mag worden 

gevraagd op dit terrein initiatieven te ontwild<elen of te 

steunen. 

Stellingen: 

Er is een positieve relatie tussen de mate van 

etnische organisatie en de mate van participatie en 

politiek vertrouwen in het lokaal bestuur. 

De fragmen ta tie en de degenera tie van de etnische 

gemeenschappen heeft niet alleen geleid tot afname 

van verschillende vormen van politieke participatie, 

maar ook tot de toename van fundamentalisme en 

extremisme. 

De afschaffing van de raadscommissies is een ramp voor 

de lokale democratie 

Enkele nadere overwegingen 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de 

betrold<enheid en binding met het lokaal bestuur bij 

allochtonen groter is naarmate de betrold<en 

gemeenschappen sterkere informele kennen. 

Gemeenschappen waarvan de leden veel sociaal 

vertrouwen hebben, beschild<en over veel sociaal kapitaal. 

Want het opgebouwde sociaal vertrouwen binnen een 

gemeenschap wordt omgezet in politiek vertrouwen als 

de leiders van de etnische gemeenschap zijn geïnte

greerd in het lokale politiek systeem. Van deze kennis 

kan op lokaal niveau veel meer gebruik gemaakt worden. 

Daarbij n10eten we rekening houden met het feit dat de 

ontwild<eling van het verenigingsleven is veranderd en 

dat het thans meer gaat om 'ad-hoe-verbanden.' De 

gebruikelijke ondersteuning waarbij geld gegeven wordt, 

gekoppeld aan het stellen van duidelijke eisen, is lang 

niet altijd meer nodig. Ook is het van belang de controle 

It takes two to tango! 
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op verstrekte subsidies zo eenvoudig mogelijk te houden. 

De nadruk zou moeten liggen bij de groepen zelf, waarbij 

soms het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon 

van minder belang is. 



En nu de duale spelers 

De griffier kan bevorderen dat allochtonen en 

-organisat ies contact met gemeenteraadsleden 

opnemen en omgekeerd gemeenteraadsfracties 

met allochtonen. De rol van de raad zal zich 

sterker moeten richten op het benadrukken van 

het belang van verenigingen en op de gewenste 

veranderingen in het systeem van controle daarop. 

Juist de raad als volksvertegenwoordigend orgaan, 

heeft hier een regierol bij uitstek. Politici kunnen 

een meer actieve en experimenterende rol 

vervullen Daarnaast kunnen politieke partijen als 

vereniging ook zelf een rol spelen door allochtonen 

te laten deelnemen. 

De griffier zal hierbij vooral als proces-adviseur 

kunnen optreden . De griffier kan een belangrijke 

schakel zijn tussen politiek en administratie als 

allochtonen contact met de gemeente zoeken om 

samen plannen en ideeën uit te werken. 

Van de burgemeester en de secretaris mag 

tenslotte worden verwacht dat ook zij een beleid 

initiëren dat de positie van allochtone organisaties 

of van allochtonen in organisaties versterkt, 

waardoor op termijn de maatschappelijke 

participatie van allochtonen bevorderd zal worden. 

It takes two to tango! 
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Tom Pauka 

Naar binnen belemmerend, 

naar buiten bevreemdend 

Inleiding 

HOE GROOT ZIJN DE verschillen tussen politieke 

partijen op lokaal niveau eigenlijk nog? Als we het 

dissertatieonderzoek van Pieter Tops mogen geloven 

(hij deed onderzoek naar de verschillen tussen linkse 

programcolleges en afspiegelingscolleges) zijn er geen 

significante verschillen meer. Wat is er dan eigenlijk in 

de gemeenteraad aan de hand, vraagt menigeen zich af. 

Want terwijl ideologisch onderscheidende issues niet of 

nauwelijks meer aanwezig waren, gaan politieke partijen 

in de gemeenten zich gedrágen alsof gapende ldoven 

van ideologie hen van elkaar scheiden. Is dat het zoeken 

naar het splijtende, het onderscheidende? Ja, maar dat 

onderscheidende ligt dan niet buiten, maar juist binnen 

het gemeentehuis. 

In de traditionele gemeentelijke organisatie met het 

kenmerk van een wethouders model (de wethouder als 

lijsttreld<er, de wethouder als belangrijkste lid van de 

gemeenteraadsfractie en de wethouder als spitsspeler 

van zijn ambtelijke dienst) ontstond een cultuur (van 

politici en ambtenaren) waarin het belangrijk werd de 

wethouder te volgen, of de eigen wethouder in het college 

nu won ofverloor. De belangrijkste collegebesluiten 

werden langs deze winst- en verliesrekening gelegd. 

De vereffening van deze rekening zag men vervolgens in 

het debat in de raad terug en in de afdelingsvergaderingen 

van de afzonderlijke politieke partijen. 

Aldus werkte de dominante politieke cultuur in de 

gemeentepolitiek naar binnen belemmerend en naar 

buiten vervreemdend. Ontwild<elingen gericht op integraal 

collegiaal bestuur (immers de meeste maatschappelijke 
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problemen dienen zich als vormen van meervoudige 

problematiek aan) en het daarmee tegengaan van de 

verkokering in het ambtelijk apparaat werden er sterk 

door gehinderd. En hoewel vaak belangrijke onderwerpen 

in het raadsdebat aan de orde waren ( lokale politiek 

gaat wel degelijk ergens over!), stond de doorsnee burger 

ver afvan het politieke debat erover. 

De vraag is of de dualisering hier een oplossing biedt. 

In ieder geval biedt de dualisering de raadsleden de kans 

zich minder als achterban of als tegenstander van het 

college te gedragen. Het biedt raadsleden de kans minder 

gevangene van het cultuurkenmerk "stadhuisgerichtheid" 

te zijn. Met opzet wordt hier over kansen gesproken, 

want de structuur van de dualisering schept dan wel 

voorwaarden, ze brengt nooit uit zichzelf een nieuwe 

cultuur voort. 



Naar binnen belemmerend, naar buiten bevreemdend 

Stellingen: 

Polarisatie is geen goed middel om de gen1eente

politiek te vitaliseren. 

De dominante cultuur in de gemeentepolitiek werkt naar 

binnen belemmerend en naar buiten vervreemdend. 

De voorspelbaarheid die de ideologie niet meer biedt, 

zoeken de ldezers nu in personen. 

Enkele nadere overwegingen 

Waar ideologieën er minder toe doen, wordt de 

persoon van de politicus meer belangrijk. Overigens was 

de persoon van de politicus altijd al een belangrijke factor. 

In Nederland waren politieke leiders vaak populairder 

dan hun partijen. Maar er is meer aan de hand. De 

persoonlijke factor krijgt een andere inhoud. Eigenlijk 

zijn er drie factoren die het succes van een modern 

politicus bepalen: 

1 hij nlOet scherpzinnig zijn en debatten kunnen 

winnen; een verliezer heeft geen aanhang; 

2 hij moet afstand kunnen creëren tussen hem en de 

partij; 

3 hij moet transparant zijn. 

Bedoeld wordt hier de personifiëring die gedeeltelijk de 

plaats inneemt van de vroegere ideologie; de persoon 

van de politicus brengt de voorspelbaarheid terug die 

met het verdwij nen van de ideologie verloren is gegaan. 

De ldezer zoekt een persoon waarbij hij zich thuis voelt, 

zo thuis dat hij hem het mand aa t geeft in toekomstige 

situaties te handelen, situaties, die vaak nu nog niets 

eens te voorzien zijn. 
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En nu de duale spelers 

Dualisering lukt pas als politici er in slagen de 

cultuur van 'naar binnen gericht zijn' om te buigen 

naar een cultuur van 'naar buiten gericht zijn'. De 

sterkere positie van de gemeenteraad in de rol van 

volksvertegenwoordiger, biedt de mogelijkheid een 

deel van de vervreemding tussen gemeentehuis en 

burgers weg te nemen. Sommigen geloven zelfs 

dat dualisering als hefboom kan worden gebruikt 

in de omschakeling van een verkokerde naar een 

meer integraal werkende organisatie, omdat 

vervreemding van de eigen fractie voor wethouders 

geen andere oplossing biedt dan het heil te zoeken 

in de versterking van de collegialiteit van het 

bestuur, lees in de versterking van het college als 

geheel. Hierbij is het samenspel van griffier, 

burgemeester en secretaris van belang, om te 

voorkomen dat de trein van de dualisering 

ontspoort. I n de oriëntatie van de gemeenteraad 

naar buiten, daarbij ondersteund door de griffier, 

moeten wethouders, daartoe aangespoord door 

hun burgemeester, de weg naar het college 

(her)vinden en zal de secretaris de ambtelijke 

organisatie moeten voorbereiden op de ontkokering 

en het vergroten van de slagvaardigheid. 



Henk Bos 

Vraaggericht is nog niet 

vraaggestuurd 

Inleiding 

Is ER EEN KLOOF tussen burger en politiek? 

Henk Bos meent van niet, veeleer is er sprake van een 

verschil van mening! Politici die voor de zoveelste maal 

hun eigen opvatting uitleggen zonder op die van anderen 

in te gaan, onderkennen dat verschil van mening niet. Maar 

wie de wegen tussen burgers en politici toegankelijker 

maakt, ontdekt dat er inderdaad vaker een belangrij k 

verschil van mening is dan sprake van een onoverbrugbare 

kloof. IeT biedt in deze wisselwerking uitgesproken en 

onderbenutte kansen. Dualisering wacht met smart op 

een informatie-vertaling, enerzijds gerieht op burgers, 

anderzijds op raadsleden. 

Het eerste watje bij het organiseren van de informatie

voorziening moet voorkomen is dat vanuit het (collectieve) 

aanbod van de overheid c.q. de gemeente wordt 

geredeneerd. Dit geldt zeker voor de momenteel 

gehanteerde raadsinformatiesystemen; eigenlijk hebben 

raadsleden daar nauwelijks iets aan. Deze systemen 

vervullen een functie als archief; in het burgergericht 

werken hebben raadsleden er nauwelijks iets aan. 

IeT biedt de mogelijkheid de issues die bij burgers spelen 

te leren kennen en de benodigde kennis en kunde uit de 

stad te halen; voor lokale volksvertegenwoordigers een 

voorwaarde om het beleid van het college te kunnen 

beoordelen. Met een IeT-bril op kun je zien dat raads

leden als het ware de afdeling Marketing van de overheid 

zouden kunnen zijn. 

Eigenlijk is het proces om dit te bereiken in de kern heel 

simpel; immers alle iet-techniek is (open source) beschik

baar. Moderne IeT-faciliteiten bieden de mogelijkheid 
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informatie niet alleen vraaggericht beschikbaar te 

krijgen, maar vraag-gestuurd in te richten! En eigenlijk 

kan de moderne volksvertegenwoordiger niet zonder! 

Wanneer het IeT-proces meer vanuit de individuele 

burger en minder vanuit de collectieve overheid zou 

worden georganiseerd kan het gemeentelijke aanbod 

door de publieke vraag worden gestuurd. 

Stellingen: 

Bij de inrichting van informatievoorziening 

wordt teveel vanuit het collectieve aanbod van de 

overheidjgemeente geredeneerd en te weinig vanuit de 

individuele vraag. 

Dat geldt met name voor raadsinformatiesystemen: 

raadsleden hebben daar voor hun eigen, burgergerichte 

werk weinig aan (archief, meer niet) Griffiers hebben de 

verplichting raadsleden te helpen bij het inrichten en het 

voeren van een goede informatiehuishouding door een 

juiste combinatie van confectie en maatwerk te bieden. 

Raadsleden zijn de afdeling marketing van de overheid 

(ik houd niet van het bedrijfsleven als model, n1aar dit 

even voor de discussie), hetgeen impliceert dat griffiers 

moeten zorgen dat signalen goed bij bestuurdersj 

an1btenaren opgepakt worden. 

Dualisering wacht nog op een informatievertaling. 

Enkele nadere overwegingen 

Bij de ontwild<eling van IeT in gemeenten wordt 

nog te veel uitgegaan van het feit dat burgers iets willen 

halen in plaats van iets willen brengen. Eigenlijk is het 

verwonderlijk dat de eisen die burgers (dus ook politici 

en ambtenaren) aan het gebruik van commerciële IeT 

stellen (met name de individuele gerichtheid) voor de 

ontwild<eling van IeT van de overheid (nog) nauwelijks of 



Vraaggericht is nog niet vraaggestuurd 

niet gelden. Zo kan het internationale ICT-boekenbedrijf 

Amazon van klanten hun interesses aangeven, op basis 

daarvan nieuwe aanbiedingen doen, laten weten hoeveel 

en voor hoeveel geld ze boeken in welke talen hebben 

gekocht, etc, ete. Het is de vraag waarorIl deze systemen 

nog steeds niet zijn losgelaten op bijvoorbeeld raads

informatiesystemen en niet toepasbaar zijn in het 

verkrijgen van eigen informatie voor raadsleden uit de 

samenleving. Het is eenvoudigweg mogelijk daarbij 

individuele raadsprofielen te maken: wat wil welk 

raadslid weten? 

In de slag tussen de professionals (de bestuurders 

en de ambtenaren) en de amateurs (de volks

vertegenwoordigende raadsleden) is een goed informatie

systeem voor raadsleden een effectief "wapen". Het 

wordt tijd dat we de informatisering van de dualisering 

gaan regelen. 

En nu de duale spelers 

Te vaak is de raad (en daarmee de griffier) 

gebonden aan de vigerende gemeentelijke 

systemen van ICT die vandaag de dag meer 

aanbodgericht en minder vraaggestuurd zijn. 

Het gaat er niet om naar buiten een eigen 

"gezicht" van de gemeenteraad en een eigen 

"gezicht" van het college te ontwikkelen; 

de suggestie op deze wijze met twee gemeenten 

binnen één gemeente te maken hebben, moet 

worden vermeden. Maar binnen de website van 

de gemeente moet het wel mogelijk zijn een eigen 
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op de raad gericht ICT-systeem te ontwikkelen. 

Het is van belang dat de gemeenteraad bij de 

inrichting van dat systeem zelf "eigenaar" is. 

Dit vereist dat de griffier of iemand anders binnen 

de griffie hier tijd voor vrijmaakt. Griffiers hebben 

de verplichting raadsleden te helpen bij het 

inrichten en voeren van een goede informatie

huishouding door een juiste combinatie van 

confectie en maatwerk te bieden. 

De raden zelf moeten meer en duidelijker eisen 

stellen aan de wijze waarop ze door het college 

worden geïnformeerd. ICT biedt de kans dat de 

raad niet alleen formeel de baas is, maar ook 

feitelijk de (geïnformeerde) baas van de gemeente 

wordt. H ier ligt een kans voor een adviserende rol 

van de griffier. Niemand is weliswaar tegen de 

ontwikkeling van de I CT, maar voor een juiste 

toepassing is doorzettingskracht en doorzettings

macht nodig. Tenslotte zijn ook hierbij weerstanden 

onvermijdelijk (de slimste mensen vinden het vaak 

het moeilijkst om ICT in praktijk te brengen). 

Vraaggericht is nog niet vraaggestuurd 
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De driehoeken 

Duale gemeentepolitiek 

werkt 

DE BURGEMEESTERS ZIJN VAN mening dat in de 

nieuwe wet hun rol als burgemeester avontuurlijker is 

geworden. Wordt door velen de spagaat van de burge

meester (als voorzitter van de raad en voorzitter van het 

college) als een probleem beschouwd, zij vinden het juist 

een uitdaging de verbindende rol tussen beide bestuurs

organen te spelen. 

Zoals te verwachten viel met het zoeken naar nieuwe 

rollen (lees op weg naar volwassenheid) hadden spelers 

in het begin de neiging zich tegen elkaar af te zetten 

(lees de fase van de puberteit). De ongelukjes die daar 

uit voortkwamen zijn gelulddg beperkt gebleven. 

Inmiddels begint men meer en meer met elkaars nieuwe 

rol vertrouwd te raken. 

De burgemeesters zien voor zichzelf met name een 

rol weggelegd in het verbeteren van de communicatie 

tussen de raad en de wethouders. Te vaak is er nog 

sprake van een hopeloze strijd tussen de amateurs 

(de raadsleden die hun volksvertegenwoordigende taak 

naast hun "gewone" werk doen) en de professionals 

(de wethouders, ondersteund door een al even 

professioneel ambtelijk apparaat). Doordat voorstellen 

vaak in soort van professionele feitentaal zijn geschreven, 

verliezen raadsleden zich vaak in details en slaan daar

mee het politieke debat over. Toch is er in de afgelopen 

periode aan de kwaliteit van raadsstuld<en in die zin al 

veel verbeterd. Mede dankzij de ondersteuning van de 

griffie is in veel gevallen ook de raad professioneler 

geworden in de rol van volksvertegenwoordiger. 

Want we moeten niet vergeten dat het "leek"zijn ook 

voordelen kent. Het zet de raad in de relatie tot de 
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burger immers op een voorsprong ten opzichte van 

het college. 

Bij de ontvlechting van raad en college verdienen de 

wethouders speciale zorg. Het is begrijpelijk dat met 

name zij kritiek hebben op de invoering van de 

dualisering. Hun positie is soms ook schrijnend. Vaak 

zijn ze immers hun directe band met hun eigen fractie 



kwijt en maken daardoor een onthechte indruk. Terug

keer naar de tijd dat de wethouder alle besluitvorming 

"dichtregisseerde" is echter uitgesloten. Versterking van 

de communicatie binnen het college (het komt er nu echt 

op aan collegiaal te besturen!) is de enige remedie. 

Deze ontwild<eling zal echter alleen succesvol zijn als 

deze in de persoonlijke "winst- en verliesrekening" van 

wethouders renderend is. En hefboom kan gelegen 

zijn in het werken met "programma's", die door hun 

intrinsieke integraliteit collegiaal werken lonend maken. 

Ook de ambtelijke organisatie zal van dit besef 

doordrongen moeten worden. Een "Roadshow" van 

burgemeester, griffier en secretaris langs gemeentelijke 

diensten, waarin praktijknabij ondermeer op deze 

consequenties van de dualisering wordt gewezen, 

lijkt vruchten af te werpen. 

De adviserende rol van de griffier 

In het Ontwild<elnetwerk 4-Duaal zijn ook de 

medewerkers van de griffies enige malen bijeen geweest 

om ervaringen en beroeps opvattingen uit te wisselen en 

op basis daarvan te werken aan het versterken van de 

adviesvaardigheden van raads- en commissieadviseurs. 

Juist die vaardigheden vereisen in een politieke omgeving 

en tegelijk bureaucratische omgeving de nodige aandacht. 

Natuurlijk hebben griffiemedewerkers eigen politieke 

opvattingen, maar het is juist de kunst als medewerker 

politiek met de raad mee te denken zonder aan 

partijpolitiek te doen. Dat politiek meedenken is een 

voorwaarde om als griffieambtenaar te voorkomen dat je 

bureaucratiseert. Dat politiek meedenken is in een enkel 

geval lastig, omdat politieke partijen, c.q. fracties dat zelf 

willen en geen ondersteuning wensen. Het voorkomen 

van de bureaucratisering is nu eenmaal lastig in een 

Duale gemeentepolitiek werkt 
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bureaucratische omgeving die de gemeentelijke 

organisatie is. Het is belangrijk als griffie een goede 

samenwerking te hebben met de ambtelijke organisatie 

van het college. 

En het is een kunst die relatie op peil te houden en 

tegelijkertijd de brug van bureaucratie en bestuur naar 

volksvertegenwoordiging te slaan. 

Thema's die in deze sessies aan de orde kwamen waren 

onder meer: 

- pas bij een duidelijke vraag is een duidelijk antwoord 

mogelijk; is de opdracht die je hebt gekregen helder; 

- hoe beïnvloed je anderen; 

- welke mate van inhoudelijke betrokkenheid bij 

beleidsvelden is gewenst; 

- hoe kataliseer je energie bij raadsleden; 

- hoe geef je het "voor-werk" voor de raad vorm; 

grijp je in als stukken onvoldoende kwaliteit hebben; 

- wat is de meest adequate verslaglegging en 

terugkoppeling; 

- hoe stuur je naar een hoogwaardige politieke discussie; 

- hoe ver gaat de inhoudelijke sturing. 

Het is goed op te merken dat aan al die bovenstaande 

zaken pas kan worden toegekomen als het primaire 

proces ter ondersteuning van de gemeenteraad goed 

loopt. Als de stukken op tijd op de juiste plaats arriveren, 

als de verslagen er tijdig zijn, als de post wordt door

gestu urd en als op de technische kant van voorbereiding 

en het verloop van vergaderingen niets valt aan te merken. 

De raad krijgt de griffier die het verdient! Ook letterlijk, 

want heeft niet de gekozen burger het recht op de beste 

ambtenaar! 



Kort samengevat vraagt de komende periode om een 

griffier die onder het motto "frapper toujours": 

- lef heeft 

- kwets baar durft te zij n 

- initiatiefrijk is 

- tacticus is 

- doorzettingsvermogen heeft 

- snel van begrip is 

- de menselijke maat weet te bewaren 

- sociaal wendbaar is 

Hoe paradoxaal ook: tenslotte zal het altijd de raad 

moeten zijn die de griffier stuurt. 

Duale gemeentepolitiek werkt 
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Wie is wie? 

Drs RodneyWeterings (1969) is bestuurskundige en 

verbonden aan de School voor Politiek en Bestuur van de 

Universiteit van Tilburg. Aldaar doceert hij politicologie 

en overheidsmanagement. Weterings doet veelvuldig 

onderzoek naar politiek en bestuur in de breedste zin 

van het woord, i.h.b. naar lokale democratie. Hij heeft 

hierover ruim honderd publicaties op zijn naam staan. 

Hij begeleid met enige regelmaat colleges en 

gemeenteraden bij hun 'duale ontwild<eling'. Hij bereidt 

een proefschrift voor over de rol van professionals in 

majeure lokale vernieuwingsoperaties. 

Weterings is tevens partner in in AdProm, een advies

bureau voor bestuurlijke en stedelijke vernieuwing 

(www.adpron1.nl) . Hij is bovendien een veelgevraagd 

spreker en voorzitterjdiscussieleider op symposia, 

congressen et cetera over allerhande onderwerpen die 

het publieke domein raken. Voor aanvullende informatie 

kunt u kijken op zijn website: 

h ttp :jjrech ten. uvt.nljweterings 
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Jacques Monasch is bestuurskundige en politiek 

econoom. Hij studeerde aan de Universiteit van Groningen 

en de University ofEssex in Engeland. Hij was onder 

meer werkzaam binnen het directoraat-generaal van de 

Rijksbegroting van het ministerie van Financiën, het 

Cen trum voor Lokaal bestuur van de Wiardi Beckm.an 

Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de 

PvdA. Hij was tevens Directeur Beleid en Campagne van 

de PvdA en hoofd Voorlichting a.i. van de PvdA. Hij was 

voor het National Democratic Institute for International 

Affairs (NDI), het buitenland instituut van de 

Democratische partij in de VS werkzaam en woonachtig 

in Oekraïne en Rusland. Hij adviseerde aldaar en in diverse 

andere landen politieke partijen, parlementariërs, lokaal 

bestuurders en maatschappelijke organisaties. 

Hij publiceerde o.a. 'In de Buurt van Politiek' samen met 

Paul Depla; 'Nieuwe Rozen: de PvdA gelokaliseerd' en 

'De strijd om de macht' en leverde hoofdstukken aan 

voor o.a. 'de Wethouder' (P. Tops red.) en 'De menselijke 

maat' (A. Schuurman red.) en schreef diverse artikelen 

voor tijdschriften en kranten. Hij was begin jaren 

negentig fractievoorzitter van de PvdA in de stadsdeelraad 

De Pijp in Amsterdam. 

Jacques Monasch adviseert bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en overheden op het gebied van strategie en 

communicatie. Hij is tevens gastdocent Politieke 

Communicatie aan de Rijksuniversiteit Leiden. 



PaulDepla (1965) is sinds februari 2000 wethouder voor 

de PvdA in Nijmegen. Daarnaast is hij voorzitter van het 

Landelijk Centrum Opbouwwerk en o.a. lid van de 

VernieuwingsimpuIs voor de lokale democratie. Eerder 

werkte hij aan vakgroep bestuurskunde van de universiteit 

van Brabant. Daarna was hij verbonden aan het campagne

team van de PvdA in 1998 en werkte hij als politiek 

adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat. 

Hij promoveerde in 1995 op een studie naar de 

vernieuwing van de lokale democratie. Daarnaast 

publiceerde hij o.a. over de betekenis van nieuwe media 

voor de politiek, het wethouderssocialisme, verkiezings

campagnes en raadsverkiezingen. 

Wie is wie? 

57 



DUALI SERING BEN J E ZELF 

58 

Pieter Winsemius Pieter Winsemius studeerde 

natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden waar 

hij in 1973 promoveerde. 

Na het behalen van een MBA-diploma aan de Stanford 

University was dr. Winsemius werkzaam bij McKinsey 

& Company, waar hij in 1980 werd gekozen tot firmant. 

In 1982 werd hij Minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Kabinet 

Lubbers 1. Van 1986 tot 2002 keerde de heer Winsemius 

terug bij McKinsey in Amsterdam, waar hij zich speciaal 

toelegde op de strategische en organisatorische 

ontwild<eling in grote organisaties. 

In januari 2003 trad hij toe tot de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waar hij 

verantwoordelijk was voor de voorbereiding van het 

rapport "Vertrouwen in de buurt"(2005). 

In januari 1992 ontving de heer Winsemius een 

eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft voor 

zijn bijdragen aan de ontwild<eling van milieubeleid. 

Voor de Sustainable Challenge Foundation beldeedt 

hij de leerstoel in het management van duurzame 

ontwild<eling aan de Universiteit van Tilburg. 

Hij is de auteur van een tiental boeken waaronder 

"Gast in eigen huis" (1986), "Speel nooit een uitwedstrijd" 

(1988), "Beyond Interdependence" (met Jim MacNeill en 

Taizo Yakushiji; 1991), "Ik wou dat ik uw benen had" 

(2001), "A Thousand Shades of Green" (2002), "Je gaat het 

pas zien als je het doorhebt" (2004) en "Waar halen ze 

het vandaan?" (met Miranda Hoogendoorn; verschijnt in 

november 2005). 



Meindert Fennema studeerde sociologie aan de 

Universiteit van Utrecht en politieke wetenschappen 

aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2002 

benoemd werd tot hoogleraar politieke theorie van 

etnische verhoudingen. Zijn oratie had als titel "Over de 

kwaliteit van politieke elites" (2003). Hij schreef zijn 

dissertatie over internationale netwerken van dubbel

functies in het bedrijfsleven (1982). Onlangs publiceerde 

hij met William K. Carroll een artikel waarin zij n 

promotie-onderzoek werd herhaald (2002). Met Henri 

Baudet publiceerde hij "Het Nederlands Belang bij Indië" 

(1983). Met Michael Waller redigeerde hij "Communist 

Parties in Western Europe" (1988). 

In 1995 publiceerde hij "De Moderne Democratie. 

Geschiedenis van een politieke theorie". Daarna 

publiceerde hij vooral over anti-immigranten partijen in 

West-Europa en over de noodzaak om het publieke debat 

te bevrijden van de juridische en politieke beperkingen 

die door het Internationale Verdrag Inzake de 

Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie 

worden opgelegd. Thans werkt hij samen met Jean Tillie 

aan een boek over de kwaliteit van de democratie in 

multiculturele samenlevingen. Een biografie van Hans 

Max Hirschfeld is eveneens in voorbereiding. 

Email: M.Fennema@uva.nl 

Wie is wie? 
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Henk Bos (1948) is opgevoed met 'individuele 

verantwoordelijkheid' en soevereiniteit in eigen kring 

(politicologie VU 1975). Hij heeft gewerkt bij het 

Ministerie van Economische Zaken (1975-1977), 

de gemeente Amsterdam (1978-1981) en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (1981-1985). 

Tien jaar was hij partner bij een organisatie-adviesbureau, 

drie jaar part-time Universitair HoofdDocent aan de 

KUB en vier jaar vervulde hij directiefuncties bij 

RCCfPinkRoccade. 

Sinds 1997 heeft hij een onafhankelijke adviespraktijk 

onder de naam Informatiehuis. 



Wie is wie? 
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Dick H. Vrieling (1948) ging na de kweekschool 

onderwij skunde studeren, werd onderwij sj ournalist 

en toen door wethouder Wallage als gemeentelijk 

onderwijsinspecteur naar de gemeente Groningen 

gehaald. 

Later werd hij beleidsadviseur van het college. Hij was 

vervolgens de eerste projectleider van de Groninger 

Vensterscholen. Daarna was hij enige tijd lid van het 

directieteam van de gemeentelijke sociale dienst. 

Ruim een jaar voor de wet dualisering werd ingevoerd, 

werd hij door de fractievoorzitters van de gemeenteraad 

van Groningen gevraagd hun adviseur te worden. Toen 

de nieuwe gemeentewet in werking trad, werd Vrieling 

griffier; de eerste gemeentelijke griffier in ons land. 

Met als gevolg dat de toenmalige wethouder van 

onderwij s en onderwij sinspecteur na zo veel jaren 

wederom samen aan tafel zitten, nu als respectievelijk 

burgemeester en griffier. 

Jan Dirk Pruim 50 jaar, is griffier van Almere. 

Hij is verder gemeentesecretaris geweest in Laren, 

Dronten en Kampen. 

Daarvoor heeft hij bij de provincie Overijssel gewerkt 

en bij een viertal kleinere gemeenten. 

Hij is verder actief in een VNG conlmissie, de afdeling 

Flevoland van de VNG, de begeleidingsgroep vernieuwings

impuls. 

En hij is voorzitter van de Vereniging van Griffiers. 



Esther Veldhuijzen van Zanten (1962) is organisatie

psycholoog. Zij werkte twaalf jaar in een middelgroot 

organisatieadviesbureau met als focus het onderzoeken 

en verbeteren van samenwerkingsrelaties. Bij aanvang 

vanuit de rol van management- en teamtrainer, steeds 

vaker als adviseur en interim-manager. Nadat zij partner 

was geworden, gaf zij een aantal jaren leiding aan een 

businessunit van adviseurs. 

Haar opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de 

dienstverlening en bij de lokale overheid. Haar bijdrage 

bestaat uit het onderzoeken van ontwild<elvragen van 

professionals, teams en organisaties, met als doel deze 

te vertalen naar concrete ontwild<elactiviteiten en 

on twild<elwegen. 

Esther ontwerpt, organiseert en begeleidt samen

werkings- en leerprocessen, zoals werkconferenties, 

teamtrainingen, management development- en 

in tervisietraj ecten. 

In 2002 was zij medeoprichter van VI]FAdvies. Haar 

aanpak ontwild<elt zij vanuit een systemisch denkkader. 

Voor meer informatie www.VI]FAdvies.nl. 
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Met de invoering van de nieuwe gemeentewet (de Wet Dualisering in de 

wandelgangen) in 2002 werd de ontvlechting van de gemeenteraad en het 

College van burgemeester en wethouders een feit. Om de eigenstandige 

positie van de raad te onderstrepen werd de functie van griffier ingesteld. 

Tot dan moesten de gemeentesecretarissen de gemeenteraden bedienen. 

En in de meeste gevallen gebeurde dat marginaal, omdat hun functie toch 

vooral gericht was op de ambtelijke organisatie mede en vooral in relatie tot 

de werkzaamheden van het college. De griffier was derhalve een nieuwe 

functie. En voor velen die tot dit amb werden geroepen was het pionieren in 

deze eerste jaren. Een opleiding tot griffier was er niet en, als gevolg van 

gemeentelijke politieke keuzes, kreeg de functie ook nog eens een couleur 

locale. De nieuwe wettelijke verhoudingen op plaatselijk niveau vergden 

weliswaar een aantal technisch nieuwe afspraken, de veronderstelde nieuwe 

politiek was toch vooral een kwestie van cultuur. Er was derhalve voldoende 

reden voor griffiers en gemeenteraden elkaar op te zoeken in de zoektocht 

naar nieuwe rollen. De gemeenten Almere, Amersfoort, Dordrecht en 

Groningen vonden elkaar. Het project 4Duaal was het gevolg. Elk jaar 

ontmoetten de gemeenteraden elkaar om ervaringen uit te wisselen. 

En een aantal malen per jaar kwamen ook de griffiers bijeen om over de 

ontwikkeling van hun nieuwe functie te praten. Daarbij werden ze onder

steund door het bureau VIJFAdvies. Tegelijkertijd verzorgde dit bureau de 

deskundigheidsbevordering voor de medewerkers van de vier griffies. 

En at last but not least, ook de vier driehoeken (te weten de burgemeesters, 

de griffiers en de secretarissen) kwamen halverwege deze periode bijeen 

om de stand van zaken van de dualisering op te maken. 

Dit boekje gaat vooral over de ervaringen die de vier griffiers in dit traject 

hebben ooaedrl;:m. Onrlrlt hlm rnllon~'<; in hot I~nn n::O;>rI'YlOO tnrh aan hoo1"io 


