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Als griffier met een wat grotere griffie heeft u niet alleen de raad te 
bedienen, maar bent u ook leidinggevende van medewerkers met 
persoonlijke ontwikkelingsbehoeften.  
Ook zullen er vanuit de raad, uw medewerkers of uzelf vaker plannen 
voor nieuwe initiatieven ontstaan die u graag wilt honoreren. Immers, u 
heeft door de omvang van uw griffie capaciteit om af en toe net iets 
extra's te doen, daar waar het gaat om de dialoog met de samenleving 
of het faciliteren van uw raad ten aanzien van het scherp krijgen van de 
ambities. Tegelijkertijd kunt u in mindere mate bogen op specialistische 
kennis binnen de griffie zoals griffies van 100.000+ gemeenten die wel 
kennen.  
 

 
Tijd dus om met collega's ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze collegiale 
verkenning bepaalt u samen waar u naar toe wilt: uw eigen "middelgrote 
griffierskring", net zoals de 100.000+ gemeenten dat hebben? Af en toe bij 
elkaar komen om informeel het gesprek aan te gaan en inspiratie op te 
doen? Een werkbezoek georganiseerd door de gastgemeente? Informele 
werkgroepen over bepaalde thema's? Intervisie? Of wilt u af en toe samen 
lezingen organiseren? Wij helpen u graag op weg. Gezien het karakter van 
deze bijeenkomst gaan wij voor deze "start" bijeenkomst een werkvorm 
zoeken die aansluit bij het aantal aanmeldingen.   
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De inspiratiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 30 september in de Proeverij De Azijnmakerij in Zeist 
(Maurikstraat 20) en het gemeentehuis van Zeist van 10.00 uur (9.30 uur ontvangst met koffie en thee) tot 
14.00 uur (inclusief lunch).  
 
De bijeenkomst kent een open inschrijving. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een telefonische intake 
plaats waarin verwachtingen worden afgestemd en u wordt uitgenodigd eventueel een eigen vraagstuk in te 
brengen.  
 
 
De deelnemersbijdrage is € 75,- exclusief 21% BTW inclusief 
lunch en borrel.  
U kunt zich aanmelden via een mail aan 
aanmelden@petrahabets.nl. Binnen twee weken wordt u 
benaderd voor een telefonische intake. Ongeveer een week 
voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met een 
routebeschrijving. Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk twee 
weken voor aanvang, daarna bent u het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd. 
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