
Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

Continuïteit in Verkiezingstijd: 
 

101 tips 
 

voor de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en griffier 
 
Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In deze periode - waarin raadsleden en wethouders 
afscheid nemen en nieuwe gezichten op het toneel verschijnen - functioneert de driehoek burgemeester, 
gemeentesecretaris en griffier als constante factor om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.  
Hoe kunt u als burgemeester, gemeentesecretaris en griffier ieder vanuit uw eigen rol en in 
gezamenlijkheid zorgen voor continuïteit in verkiezingstijd?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom aan nieuwe partijen & werving van nieuwe raadsleden 
 

0. Denk bij alles wat u deze periode doet na over uw rol in de specifieke context van uw gemeente. Met 
name voor griffiers is het belangrijk expliciet uw opdracht voor activiteiten rondom de verkiezingen op 
te halen bij uw werkgever, de huidige raad. Burgemeesters en gemeentesecretarissen hebben meer 
vrijheid. 
Een voorbeeld ter illustratie: om de belangstelling voor de lokale democratie te bevorderen, kunt u 
initiatieven ontplooien, die als bij-effect hebben dat u de lokale politieke partijen helpt met het werven 
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van nieuwe raadsleden, maar let op: niet alle partijen zullen u dat in dank afnemen. U faciliteert 
namelijk vooral die partijen die het moeilijk vinden om nieuwe raadsleden te werven.  
Sommige griffiers halen niet expliciet de toestemming op bij hun huidige raad, maar zien het onder 
de aandacht brengen van de lokale politiek als een vanzelfsprekend onderdeel van hun functie, net 
zoals het organiseren van een jongerenraad of het uitnodigen van inwoners als gast van de raad.  
Beoordeel de ruimte die u wilt en kunt nemen in ieder geval altijd vanuit uw lokale context. 

1. Wanneer de politieke partijen geen voorstander zijn van een campagne om de belangstelling voor de 
lokale democratie te bevorderen, kunt u uiteraard wel op uw site verwijzen naar 
www.schuiltereenraadslidinmij.nl 

2. Denk na over eventuele specifieke doelgroepen die u wilt bereiken en op welke manier u hen gaat 
benaderen. 

3. De ideale periode om nieuwe mensen te interesseren voor de lokale politiek is anderhalf jaar voor de 
verkiezingen. Immers bij veel bestaande partijen moeten beoogd raadsleden al op 1 januari vóór het 
verkiezingsjaar lid zijn van de politieke partij. Een alternatief is een permanente campagne, 
bijvoorbeeld jaarlijks op de dag van de democratie of op reguliere momenten waarop de raad de 
straat op gaat.  

4. Het collectief opstellen van competentieprofielen van raadsleden (en collegeleden) raakt steeds meer 
in zwang. Dat zijn mooie ambities en als het in uw gemeente lukt om dit aan partijen mee te geven 
is dat fantastisch, maar realiseert u zich dat u zich hiermee als driehoek eigenlijk op het gladde ijs 
van het politiek handwerk begeeft. 

5. Daarnaast geldt voor het formuleren van competentieprofielen voor raadsleden dat dit politieke 
partijen zeker faciliteert in een evenwichtige verdeling van de lijst, maar hoewel de keuze voor 
kandidaten een politieke afweging is, kunt u als burgemeester en griffier partijen wel waarschuwen in 
hun voorkeuren te waken voor een zogenaamde "diploma-democratie". Herkenbaar zijn en 
verbinding met anderen kunnen leggen zijn immers belangrijke aspecten van het functioneren als 
raadslid en staan los van opleiding.  

6. Afhankelijk van de doelgroep die u wilt bereiken kunt u kiezen voor een laagdrempelig programma 
van bijvoorbeeld een zaterdagmiddag tot een hele cursus van meerdere dagdelen. Enkele 
aandachtspunten:  
• het is aansprekend voor de bewoners wanneer de burgemeester zelf cursus geeft.  
• Geef ook ambtenaren en bestaande raadsleden een rol.  
• Let op dat u het programma niet te vol bouwt met zenden afgewisseld met het beantwoorden van 
vragen, maar ontwikkel werkvormen waardoor mensen zelf kunnen ervaren hoe het is om raadslid te 
zijn, bijvoorbeeld door het naspelen van een debat.  
• Stimuleer politieke partijen om kraampjes te plaatsen zodat politiek geïnteresseerden op een 
laagdrempelige manier kennis met hen kunnen maken of organiseer speeddates voor zoveel 
mogelijk interactie. 
• En wat dacht u ervan om dit samen met uw buurgemeente op te pakken? Of werkt dat 
drempelverhogend?  

7. Buiten verkiezingstijd kunt u zelfs met groepjes raadsleden van verschillende partijen gaan 
canvassen om inwoners te interesseren voor de lokale politiek. 

8. Nodig als burgemeester nieuwe partijen uit of laat u zelf door hen uitnodigen, zodat u een band kunt 
opbouwen. 
Als griffier checkt u - ook ten aanzien van nieuwe partijen - het beste bij uw huidige opdrachtgever, 
de bestaande raad, hoe ver uw dienstverlening voor deze nieuwe partijen mag gaan, bijvoorbeeld 
een gesprek op de griffie of een voorlichting tijdens een afdelingsvergadering. 

9. Wanneer u geen specifiek programma voor het interesseren van potentiële raadsleden opzet, kunt u 
nog steeds een rol nemen in het informeren van beoogd raadsleden. Naast de voorlichting door de 
politieke partijen zelf, is het in elk geval goed om als burgemeester en als griffier potentiële 
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raadsleden mee te geven wat mogelijk persoonlijke risico's zijn daar waar het om integriteit gaat. 
Beoogd raadsleden kunnen kwetsbaar zijn, ze overzien misschien niet helemaal waar ze instappen. 
Zo moet een bakker die jarenlang huisleverancier was, straks in de raadszaal koekjes van de 
concurrent eten en een bestuurder van een voetbalclub onthoudt zich van stemming over het 
sportbeleid.   

10. Omdat u in verkiezingstijd te maken krijgt met andere spelers - bijvoorbeeld partijbestuurders en 
beoogd fractievoorzitters - en sommige spelers van rol veranderen, zoals wethouders die lijsttrekker 
worden, is het niet gek om een half jaar voor de verkiezingen als griffier en burgemeester een 
overleg te plannen met fractievoorzitters en partijvoorzitters om samen afspraken te maken over het 
proces. 
 
 

 
Opkomstbevordering 
 

11. Zoals al aangegeven doet u er goed aan na te denken welke rol u als driehoek kunt en wilt nemen 
binnen uw lokale politieke context. Dat geldt zeker ook voor activiteiten om de opkomst te 
bevorderen. Check daarom bij de politieke partijen wat ze enerzijds van de gemeente verwachten en 
anderzijds wat ze zelf als partij willen oppakken. Binnen de diverse partijen zullen campagneleiders 
worden benoemd, het kan praktisch zijn een overleg met hen - eventueel in combinatie met de 
fractievoorzitters, partijvoorzitters of lijsttrekkers - te beleggen om te inventariseren wat de 
verwachtingen van de partijen zelf zijn. Let op dat u ook partijen die nu nog geen zitting in de raad 
hebben hierbij betrekt.  
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12. Laat uw keuzes niet alleen afhangen van wat anderen van u verwachten, maar denk ook na waar u 
zichzelf senang bij voelt. 
Een voorbeeld: het samen verkiezingsposters plakken op de werf en vervolgens de borden door 
openbare werken laten plaatsen, kan verbroederend werken en een hoop chagrijn van het over 
elkaars posters plakken voorkomen, maar misschien zijn de verhoudingen binnen uw gemeente wel 
zodanig dat u liever voorschrijft hoe groot de posters mogen zijn, alle posters digitaal opvraagt en de 
borden inclusief posters extern laat maken of omgekeerd, misschien vindt u het verstandiger om u 
helemaal niet met het posters plakken te bemoeien. Alle drie de varianten zijn prima. 

13. Denk - zeker wanneer u een eenmansgriffie runt - ook aan uw eigen tijd. Voor u het weet bent u aan 
het zorgen voor kraampjes en de vergunningen op de zaterdagmiddagmarkt. Zolang u dat niet 
bezwaarlijk vindt geen probleem, maar trek tijdig aan de bel en trek samen op met communicatie en 
burgerzaken. 

14. Andersom: let als griffier op dat u in het enthousiasme van uw raadsleden niet op de stoel van 
anderen gaat zitten en zorg samen voor een goede interne afstemming. 

15. Natuurlijk kunt u als burgemeester alle jong volwassenen die voor het eerst mogen stemmen een 
brief schrijven waarin u hen uitnodigt om te stemmen, dat vloeit voort uit uw functie. 

16. Ook kunt u ervoor kiezen om stemhokjes te laten plaatsen op het station - of andere plaatsen waar 
veel inwoners passeren - om het voor hen makkelijker te maken hun stem uit te brengen... 

17. ...of te zorgen dat slecht ter been zijnde burgers worden opgehaald (door u als gemeente, door 
vrijwilligers of door het verenigingsleven). 

18. Maar voor andere opkomstbevorderende activiteiten is het verstandig de afweging te maken of u ze 
sowieso wilt oppakken, als driehoek of samen met de fractievoorzitters, partijvoorzitters, lijsttrekkers 
en campagneleiders. Het kan zijn dat sommige partijen een extra inzet op het stimuleren van 
opkomstbevordering -zeker in bepaalde wijken- niet toejuichen. Een hogere opkomst kan namelijk 
leiden tot een verschuiving van de zetelverdeling, zeker als deze opkomst leidt tot het bereiken van 
een doelgroep die normaal niet gaat stemmen. Als driehoek moet u afwegen of u ook tegen de wil 
van misschien wel de meerderheid van de partijen toch kiest voor extra inzet op 
opkomstbevordering. 

19. Denk dus ook na over het bereiken van bepaalde doelgroepen: jongeren, ouderen of inwoners van 
wijken waarin de opkomst traditioneel laag is. 

20. Als griffier krijgt u van uw huidige partijen in de raad ongetwijfeld vragen over dingen waar u geen 
bemoeienis mee wilt hebben: elke gemeente heeft haar eigen vergunningenbeleid (voor posters en 
marktkramen) en landelijk zijn er instructies voor registratie van kieslijsten. Zorg dat u antwoorden 
heeft op de vragen waar raadsleden mee kunnen komen en dus ook dat u de data van 
www.kiesraad.nl paraat heeft, ook al heeft u hierin geen rol. 

21. Datzelfde geldt ook voor de initiatieven van anderen: het kan best zo zijn dat de lokale pers of de 
lokale sport-, ouderen- of welzijnsverenigingen verkiezingsdebatten organiseren. Het is heel prettig 
om als burgemeester, gemeentesecretaris en griffier op de hoogte te zijn welke activiteiten wanneer - 
door anderen - georganiseerd worden. 
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22. Ook zult u met enige regelmaat benaderd worden door commerciële partijen die aanbieden  
• een verkiezingskrant samen te stellen 
• of verkiezingsvideo’s te maken  
• of binnen uw gemeente zal vast de vraag aan de orde komen of er een stemwijzer moet komen en 
zo ja van welke leverancier.  
Voor al deze zaken geldt: beslis niet alleen, maar overleg met de partijen en betrek de partijen zelf 
bij de invulling hiervan. Waak ervoor dat dit niet uw feestje wordt. Uw gemeente zal niet de eerste 
gemeente zijn waar collegeleden of raadsleden bij een stemwijzer niet uitkomen bij hun partij of waar 
bepaalde fracties achteraf toch niet gelukkig zijn met de wijze waarop hun partij is gepresenteerd in 
een verkiezingskrant of op een verkiezingssite. 

23. Wanneer uw raad normaal op reguliere basis als collectief actief contact met de burgers zoekt, is het 
verstandig om na te denken tot wanneer u deze activiteiten laat doorlopen en wanneer deze 
activiteiten gaan interfereren met de campagnes van de diverse politieke partijen. Dat geldt ook voor 
raadsvergaderingen op locatie. Dus houd ook in uw raadsagenda rekening met campagnetijd. 

24. Denk na in hoeverre u als gemeente verkiezingsmarkten en verkiezingsdebatten in het gemeentehuis 
wilt faciliteren en zo ja hoe deze tijdstechnisch in de vergaderplanning zijn in te passen. 

25. Denk na in hoeverre u ook in verkiezingstijd als gemeente samen kunt optrekken met de lokale pers: 
beleg hierover ruim voor campagnetijd een overleg over free publicity en afstemming van plannen. 
Soms is de lokale omroep bereid verkiezingsdebatten te organiseren of integraal uit te zenden (of 
speciale spotjes te maken om inwoners op te roepen te gaan stemmen).  

26. In sommige gemeenten zijn in het begrotingsjaar van de verkiezingen extra middelen opgenomen 
voor opkomstbevordering en het inwerken van nieuwe raadsleden. Wanneer dat in uw gemeente niet 
het geval is, maar u toch iets in gang wilt zetten: realiseert u zich dat het hier incidentele middelen 
betreft en er daarom makkelijker budget te vinden moet zijn. 

27. Ook wanneer het in uw gemeente gebruikelijk is de opkomstbevorderende activiteiten sober te 
houden, komt u een heel eind door slim gebruik te maken van de gemeentekolommen in uw lokale 
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media, het eventueel kopen van extra advertentieruimte, het vullen van een extra kalender op uw 
site en middels twitter aandacht te vragen voor de diverse activiteiten die anderen organiseren. 

 
 
 
 
Overdracht en installatie 
 

28. Al een jaar voor de verkiezingen kan 
er een rol zijn weggelegd voor de 
driehoek in de overdracht van oude 
naar nieuwe raad (en college). 
Immers politieke partijen starten al 
een jaar voor de verkiezingen met 
het schrijven van hun programma's, 
dus sommige gemeentesecretarissen 
zorgen dat er uiterlijk in de zomer 
voor de verkiezingen feitelijke 
gegevens liggen met een vierjarige 
doorkijk. Een dergelijke rapportage is 
natuurlijk waardevrij en wordt bij 
voorkeur niet bekrachtigd door het 
zittende college.  

29. Niet elke gemeentesecretaris zorgt al 
zo vroeg voor een inhoudelijk 
overdrachtsdocument. Vele 
gemeentesecretarissen wachten de 
begrotingsbehandeling in november 
af en presenteren in de winter een 
overdrachtsdocument met de laatste 
stand van zaken. Anderen hebben 
direct na de verkiezingen een 
document klaarliggen voor de 
onderhandelaars.  

30. Het is aan te raden om na te denken over de planning van dossiers met een politieke lading. 
Realiseert u zich dat over te dragen dossiers in te delen zijn in vier categorieën: 
a. dossiers die voor de verkiezingen afgewikkeld kunnen worden, hiermee hoeft u in de overdracht in 
principe niets 
b. dossiers waarvan het tactisch verstandig kan zijn dat ze exact voor of exact na de verkiezingen in 
het bestuurlijk circuit gebracht worden 
c. dossiers die in de eerste maanden na de verkiezingen tot besluitvorming zullen moeten leiden, de 
kennis hiervan moet geborgd zijn bij aankomend raadsleden en bij de onderhandelaars en 
d. dossiers met een langere doorlooptijd en een lager profiel, hierover kunnen nieuwe raadsleden en 
wethouders op een natuurlijk moment bijgepraat worden. 

31. In sommige gemeenten maken burgemeester en gemeentesecretaris afspraken met wethouders tot 
wanneer en in hoeverre deze zich opstellen als collegelid met loyaliteit naar hun collega-wethouders 
en wanneer en op welke manier zij hun collega-wethouders kunnen aanvallen als opponenten in de 
verkiezingsstrijd.  
Een spelregel kan bijvoorbeeld zijn dat wethouders hun collega's vooraf informeren wanneer ze als 
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lijsttrekker een mening gaan uiten over elkaars beleid. Ook kan het college afspreken dat soort 
dingen überhaupt niet te doen voor de nieuwjaarsspeech van de burgemeester. 

32. Hoewel dit advies erg operationeel is, is het aan te raden om als gemeentesecretaris - zeker bij wat 
grotere gemeenten - zicht te houden op welke overdrachtsdossiers voor welke collegeleden worden 
samengesteld, dit om te voorkomen dat de ene wethouder vijf ordners krijgt en de andere twee 
velletjes. 

33. Sommige griffiers zorgen ook voor een inhoudelijk overdrachtsdocument in de vorm van een 
"doorgetrokken" strategische raadsagenda. Soms stelt ook de griffie een overdrachtsdocument 
samen met een samenvatting van de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen over enkele grote 
thema's.  
Het is uiteraard aan te raden om als driehoek onderling af te stemmen welke documenten wanneer 
voor welke personen beschikbaar komen, dat wil zeggen: welke stukken zijn voor onderhandelaars, 
welke voor de nieuwe raad en welke voor nieuwe collegeleden? 

34. Wanneer u wijzigingen in de vergaderstructuur wilt aanbrengen, kan het nuttig zijn om de oude raad 
in een reflectie op het eigen functioneren adviezen te laten geven en te zorgen dat een nieuwe raad 
volgens een nieuw model aan de slag gaat.  

35. Maar let op: zorg dat u niet het verwijt krijgt uw agenda erdoor te drukken of dat de oude raad het 
verwijt krijgt over het graf heen te regeren.  

36. Sowieso is het verstandig de ervaring van de oude raad te borgen in een evaluatie. Onderwerp van 
een dergelijke reflectie kunnen zowel de werkwijze van de raad, als de omgangsvormen of de wijze 
van invulling van het duaal samenspel zijn. 

37. Een dergelijke reflectie kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
• met de raad als geheel 
• door middel van een ronde langs de fracties 
• met een werkgroep uit de raad, bestaande uit raadsleden die al vele jaren raadslid zijn en 
raadsleden die nog in hun eerste periode zitten 
• met een vertegenwoordiging van de raad en de inwoners 
• met de gehele raad en het college (eventueel aangevuld met de ambtelijke top) 
• met het senioren-convent, het presidium of de commissievoorzitters 
• via vragenlijsten en  
• door exit-interviews met vertrekkende raadsleden. 

38. Bedenk - wanneer u niet alle raadsleden in deze evaluatie betrekt - hoe u de overige raadsleden 
over de evaluatie terugkoppelt. U wilt natuurlijk niet dat wanneer u deze evaluatie na de verkiezingen 
agendeert, er raadsleden zijn die u verwijten dat zij niet betrokken zijn geweest bij de evaluatie. 

39. Hoewel het goed is om overdrachtsdocumenten ten aanzien van het eigen functioneren met de oude 
raad te bespreken, hoeft u deze "testamenten" niet persé te laten bekrachtigen door de oude raad. 
Het kan uiteraard wel, maar wanneer er afspraken worden gemaakt of er acties uit voortvloeien, dan 
regeert de oude raad daadwerkelijk over het eigen graf heen. Beter is het om te zorgen voor 
verslaglegging van de bespreking en concrete keuzes over te laten aan de nieuwe raad...  

40. ... maar let op dat u de nieuwe raadsleden niet onmiddellijk vraagt aanpassingen te doen. Het is 
beter een dergelijke discussie pas na enkele maanden te voeren, dan hebben de nieuwe raadsleden 
ook meer gevoel bij het raadswerk. 
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41. Ook in uw gemeente kan ervoor gekozen worden functieprofielen voor wethouders op te stellen. Als 
de raad zich hier aan durft te wagen, doe dit wel voordat concrete kandidaten in beeld komen.  

42. Besef dat het evalueren met de oude raad het beste niet in volle verkiezingsstrijd zelf kan 
plaatsvinden, maar beter wat eerder. 

43. Zorg dat vertrekkende college -en raadsleden met een goed gevoel afscheid nemen en ook achteraf 
nog ambassadeur van de gemeente kunnen zijn en met plezier de nieuwjaarsreceptie kunnen 
bezoeken. Zij hebben zich immers jarenlang voor de gemeente ingezet. 
Neem de tijd, organiseer in elk geval het afscheid op een rustig moment en overweeg als 
burgemeester eens op bezoek te gaan bij diegenen die veel moeite hebben de gemeentepolitiek te 
verlaten.  

44. Zorg inderdaad dat de mensen van wie u nu afscheid neemt ook een persoonlijke uitnodiging krijgen 
voor de nieuwjaarsreceptie. 

45. Let er in de voorbereiding van het formele afscheid op dat wanneer personen recht hebben op een 
lintje, ze dit ook willen, zodat u het lintje niet hoeft terug te sturen.  

46. En let er ook op wie exact in aanmerking komt voor een lintje. In een fusiegemeente tellen de jaren 
die raadsleden zitting hadden in de raad van de "oude gemeente" ook mee.  

47. Denk na over het afscheidscadeau voor die mensen die al eens eerder afscheid hebben genomen 
en zijn teruggekeerd: het zou erg bijzonder zijn wanneer ze exact hetzelfde cadeau ontvangen. 

48. Afhankelijk van het tellen van de stemmen kan het lang duren voordat de verkiezingsuitslag bekend 
is: gaat u de hele nacht door of organiseert u een uitslagenontbijt?  

49. U heeft allerlei formulieren van nieuwe raadsleden nodig. Zorg dat u een of twee dagen na de 
verkiezingen een moment inplant, waarbij u - met ondersteuning van p&o - fiscale vragen kunt 
beantwoorden, de nieuwe raadsleden hun formulieren kunnen inleveren en een toegangspas etc. 
ontvangen, dan heeft u meteen alles en kunt u bijvoorbeeld ook foto's van hen laten maken voor de 
website. 

50. Over het formatieproces kunt u vooraf best principe-afspraken maken - bijvoorbeeld of u wilt starten 
met een openbaar debat over de verkiezingsuitslag en of partijen het eventueel prettig vinden als er 
een informateur van buiten is - maar laat deze afspraken wel direct na de verkiezingen bekrachtigen, 
want eigenlijk gaat u als driehoek niet over dit aspect van het draaiboek. 
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De formatie 
 

51. De gouden tip voor de gehele driehoek voor de formatie is: doe niets voordat u gevraagd wordt:  
zit op uw handen!  
De formatie is bij uitstek een proces waar de politiek aan zet is en u als driehoek enkel faciliterend 
kunt optreden als u gevraagd wordt. Maar wees er wel als u gevraagd wordt.  

52. Voor de gehele driehoek geldt dus: wees terughoudend. Besef dat u als onderdeel van het systeem 
soms per definitie verdacht bent als ondersteuner van de oude politiek en vat dat niet persoonlijk op.  
Eén uitzondering geldt voor de griffier: u kunt ongevraagd koffie, thee en vergaderfaciliteiten 
aanbieden, maar ook u mag niet verbaasd of gegriefd zijn wanneer de onderhandelaars een 
keukentafel boven uw vergaderfaciliteiten prefereren.  

53. Kunt u dan als driehoek helemaal niets? Natuurlijk wordt wel wat van u verwacht: als burgemeester 
moet u zelfs een mening geven over het collegeprogramma èn daar mag u gerust de tijd voor 
nemen en ... 

54. ... natuurlijk is het verstandig al eerder uw inbreng te geven voor wat betreft uw eigen portefeuille. 
Bedenk dus welke onderwerpen u wel en persé niet op uw bordje wilt, dat kan anders zijn dan de 
vorige periode en dan is het goed dat de onderhandelaars en/of hun ondersteuning dat weten. 

55. Ook als griffier krijgt u in ieder geval te maken met het onderhandelingsresultaat in de vorm van een 
coalitie-akkoord of collegeprogramma. Dit kan op verschillende manieren op de raadsagenda komen: 
ter kennisname, als discussiestuk of als document dat ingebracht wordt ter besluitvorming en waarop 
eventueel amendementen kunnen worden ingediend. Denk daarbij vooraf goed na wat wenselijk is 
binnen de context van uw gemeente. Als de coalitiepartijen openstaan voor amendering is 
agendering voor besluitvorming prima. Wanneer dat niet het geval is, kan een stemming ook 
geïnterpreteerd worden als het "inwrijven" van de macht. 

56. Wanneer de coalitiepartijen in hun collegeprogramma ook punten hebben opgenomen over 
organisatorische aspecten van de raad is het verstandig deze niet in stemming te brengen, maar te 
bespreken in het presidium, het gaat namelijk over de werkwijze van de raad. 

57. Wanneer u als gemeentesecretaris geconfronteerd wordt met een coalitie-akkoord dat onuitvoerbaar 
is, zorg dan met diplomatie voor uitwerking in een collegewerkprogramma, zodat betrokkenen een en 
ander in een vroeg stadium met zo weinig mogelijk gezichtsverlies kunnen repareren, maar nu beter 
geïnformeerd.  

58. Als gemeentesecretaris heeft u natuurlijk technisch-objectieve beelden die u aan de voorkant van de 
onderhandelingen kunt inbrengen, bijvoorbeeld: welke portefeuilles - ongeacht de persoonlijke 
invulling - vormen een natuurlijke combinatie, ook passend bij de ambtelijke aansturing?  
Voor uw organisatieplaatje is het praktisch als de portefeuilleverdeling zo is ingericht dat elk 
afdelingshoofd maar één of enkele portefeuillehouders bedient of omgekeerd: misschien vindt u het 
wel wenselijk dat portefeuillehouders elkaar nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen.  
Maar u kunt allerlei beelden hebben over ideaaltypische portefeuilleverdelingen, u gaat er niet over. 
U kunt een en ander slechts als technisch advies meegeven aan de onderhandelaars, de informateur 
of formateur.  

59. Met de komende decentralisaties wordt een evenwichtige portefeuilleverdeling een nog grotere 
uitdaging, want de portefeuillehouder die het klassieke sociaal domein en de transities in één 
portefeuille heeft, bestuurt in zijn eentje nagenoeg de gehele gemeente. Dus hoewel integraliteit een 
prachtig begrip is: beschouw het sociaal domein niet als een ondeelbaar geheel, maar knip het in elk 
geval voor wat betreft de portefeuilleverdeling logisch op.  

60. Als u een advies geeft of aan tafel mag zitten bij de portefeuilleverdeling: probeer ook te zorgen dat 
elke portefeuille een ongeveer even grote "buitenkant" kent, zodat alle portefeuillehouders even vaak 
met een foto in de krant komen. Ter illustratie, een portefeuille waarin èn kunst èn cultuur èn sport 
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èn jeugd èn ouderen verenigd zijn, zorgt ervoor dat de overige portefeuillehouders zelden met een 
foto in de krant komen (behalve als er gedoe is). 

61. Om zoveel mogelijk invloed op het proces te hebben heeft u wellicht voor de verkiezingen afspraken 
gemaakt over de formatie, bijvoorbeeld:  
• wel of geen openbaar debat om de verkiezingsuitslag te duiden  
• wel of geen externe formateur  
• wie de onderhandelingen start: de grootste partij, de grootste winnaar of wellicht is er gekozen voor 
een organisch proces of 
• dat organisatorische aspecten over de raad buiten de coalitie-onderhandelingen blijven. 
Prima dat u dergelijke afspraken heeft gemaakt, maar laat deze in elk geval ook na de verkiezingen 
bekrachtigen of weeg af welke afspraken er met de huidige verkiezingsuitslag te maken zijn. Het 
heeft bijvoorbeeld geen zin als de grootste partij formeel de formatie start. maar iedereen weet dat 
de andere partijen in feite om de grootste partij heen gaan formeren. Datzelfde geldt voor openbare 
onderhandelingen. Waak voor rituele dansen waarbij het zoeken is naar argumenten om partijen van 
tafel te krijgen. 

62. Onderhandelen in de openbaarheid draagt dus veelal niet bij aan het transparanter maken van de 
politiek. U heeft als griffier wel een rol om de onderhandelende partijen erop te wijzen dat zowel de 
burgemeester als de collega-partijen die niet aan tafel zitten geïnformeerd willen worden over de 
voortgang en daar waar mogelijk afspraken over te maken. Niets is zo storend voor de onderlinge 
verhoudingen de komende vier jaar als dat de collega's via de pers de voortgang en uitkomsten 
moeten vernemen.  

63. Ook kunt u - om de goede verhoudingen te stimuleren - aan de partijen meegeven om juist een lid 
van de oppositie te vragen plaatsvervangend voorzitter van de raad te worden. 

64. De algemene vuistregel bij ambtelijke ondersteuning van de onderhandelingen - indien gewenst - is 
dat de griffier veelal aan tafel zit als alle partijen nog meedoen en de gemeentesecretaris wanneer 
de coalitiepartijen bekend zijn. Wanneer u als griffier of gemeentesecretaris om voor u moverende 
redenen niet aan tafel wilt zitten tijdens de onderhandelingen is dat geen enkel probleem. Het gaat 
erom dat partijen de informatie of ondersteuning kunnen krijgen die ze willen, niet wie dat exact doet. 

65. Als griffier hoeft u overigens niet te wachten op de uitkomst in de vorm van een coalitie-akkoord of 
een collegeprogramma. U kunt natuurlijk prima met uw raad een raadsprogramma of strategische 
raadsagenda opstellen, met daarin de punten die uw raad de komende vier jaar wil behandelen, op 
welke manier en met welke accenten. De kracht van een dergelijk document zit in de beperking en 
een focus op het proces in plaats van op de inhoud: dus liever een raadsagenda dan een 
raadsprogramma. 
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66. Als u in de onderhandelingen partijen mag adviseren over het proces, kunt u hen meegeven om het 
eerst eens te worden over de inhoud - met het voordeel dat deze door alle partners gedeeld en 
verdedigd kan worden - en pas daarna de wethouderskandidaten daarbij te zoeken. De andere 
route: het eerst eens worden over de wethouderskandidaten en vervolgens de portefeuilles verdelen, 
heeft als voordeel dat de portefeuilles beter bij de kandidaten passen, zeker wanneer partijen de 
kandidaat-wethouders in de coulissen hebben klaar staan. 

67. U denkt er natuurlijk het uwe van, maar u heeft ook in deze fase geen mening over de 
wethouderskandidaten. Die keuze laat u over aan de onderhandelaars... 

68. ... tenzij er gerede twijfel is over de integriteit van een bepaalde kandidaat.  
Het is sowieso goed om bij alle kandidaten specifiek aandacht aan integriteit te besteden. Dat kan 
middels een individueel gesprek, een integriteitstoets of bespreking van het thema door de raad met 
kandidaat-wethouders. 

69. Denk na wat u wilt met assessment van kandidaat-wethouders: wat doet u als dit een niet zo positief 
beeld van een kandidaat laat zien, gaat u de coalitiepartijen dan ontraden deze te benoemen? Of 
moeten de onderhandelaars de portefeuilleverdeling hierop aanpassen?  
Natuurlijk kan een assessment rapportage wel behulpzaam zijn bij het formuleren van de 
trainingsbehoefte van de beoogd wethouders en de ondersteuning die georganiseerd moet worden.  

 
 
 
 

Inwerken 
 

70. Als er een moment in verkiezingstijd is waarin uw rol als driehoek onomstreden is, dan is wel het 
inwerken van nieuwe raads- en collegeleden. 
Als u al jarenlang burgemeester, gemeentesecretaris of griffier bent en stiekem voornemens bent het 
inwerkprogramma van vier jaar geleden of uw oude gemeente uit de kast te halen: stop! 
In het inwerkprogramma moet u in elk geval aandacht besteden aan de veranderende rol van de 
gemeente in deze tijden van transities, overheidsparticipatie en heroriëntatie op de rol van de 
overheid. En als u toch bezig bent met het bijstellen van uw oude inwerkprogramma: zorg voor een 
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stevige module regionale samenwerking en sturen op verbonden partijen. Dus stel uw oude 
inwerkprogramma in elk geval op deze punten bij.  

71. Let op: raadsleden zijn van oudsher gevoed met de theorie over raadsinstrumenten en stellen taken 
als kaderstellen, controleren en volksvertegenwoordigen centraal. Zij kunnen gefrustreerd raken 
wanneer ze het verbindende aspect onvoldoende onderkennen van het raadswerk in een 
netwerkmaatschappij, waar de gemeente steeds meer slechts één van de spelers is en afhankelijk is 
van anderen voor de realisatie van beleid. Ga na enkele maanden als uw raadsleden enkele 
vergaderrondes mee hebben gemaakt met hen de discussie aan over hoe zij hun verbindende en 
faciliterende rol vorm gaan geven, bijvoorbeeld door het stellen van procesmatige kaders, controle op 
basis van vertrouwen en het leggen van contacten met betrokkenen in de doe-democratie. 

72. Kandidaat-raadsleden willen graag ruim voor de verkiezingen aan de slag met inwerken. Dat helpt u 
bij thema's waar de raad direct na de verkiezingen over moet besluiten, zoals de transities in het 
sociaal domein. Nodig bijvoorbeeld de bovenste kandidaten van elke lijst uit en nodig breder uit 
wanneer bij uw gemeente veel mensen met voorkeursstemmen in de raad komen.  

73. En nu we het toch over het sociaal domein hebben: denk goed na of u ter oriëntatie meteen met de 
instellingen uit de regio om tafel wilt, die ook uw onderhandelingspartner zijn of is het voor inspiratie 
juist prettiger om elders in het land te gaan kijken? 

74. Plan uw momenten van inwerken zorgvuldig. Er zijn drie natuurlijke momenten om te starten met 
inwerken: 
• na de kandidaatstelling 
• na de verkiezingen  
• na de coalitievorming. 
Stel voor elk facet van het inwerkprogramma vast wanneer dit het beste kan plaatsvinden, afhankelijk 
van wie u voor welk facet wilt uitnodigen, welke facetten u wilt combineren voor college- en 
raadsleden en welke onderdelen u eventueel samen met anderen in uw regio wilt organiseren. 
Onderdelen van het inwerkprogramma van raads- en collegeleden zijn in elk geval: 
• kennismaken en het creëren van een gemeenschappelijke basis 
• kennismaken met de gemeente (wijken, kernen, adviesraden, maatschappelijk middenveld) 
• kennismaken met de partners in de regio en de bijbehorende bestuurlijke arrangementen 
• vaardigheden versterken, bijvoorbeeld omgaan met de media en debatteren 
• dossierkennis (transities, grote projecten) 
• planning & control 
• instrumenten van de raad, burgerparticipatie en duaal samenspel 
• integriteit en hoe om te gaan met persoonlijke bedreigingen.  
Een inwerkprogramma na de kandidaatsstelling is vooral oriënterend en praktisch voor die dossiers 
die direct na de verkiezingen op de raadsagenda verschijnen. 
Daarnaast is het voor kandidaat-raadsleden - zeker van die partijen die zelf geen inwerkprogramma 
voor potentiële raadsleden kennen - prettig om in de aanloop naar de verkiezingen alvast wat 
algemene informatie over het raadslidmaatschap op te doen. Een dergelijke training kunt u ook prima 
met diverse buurgemeenten aanbieden. 
Wanneer u delen van het inwerkprogramma van raadsleden en collegeleden wilt combineren, moet u 
deze na de formatie inplannen, dat kan overigens ook best nog een tijd na de formatie.   
Houd met plannen van een gezamenlijke bijeenkomst rekening met de eventualiteit dat de formatie 
lang duurt. Niets is zo vervelend als een parallel lopende formatie met in- en uitlopende 
onderhandelaars. Ook is de aanwezigheid van demissionaire wethouders - die weten dat ze niet 
terugkeren, maar daar een maand eerder nog heel anders over dachten - erg ongemakkelijk.   
Kunt u dan helemaal niet inwerken tijdens de formatie? 
U kunt in de formatie gerust een inwerkprogramma plannen, maar alleen als u hierover afspraken 
kunt maken met betrokkenen en u uw pappenheimers kent: als u vooraf weet dat betrokkenen zich 

Contactgegevens:  T 030  236 90 60  E info@petrahabets.nl  I www.petrahabets.nl 12 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

niets aan dergelijke afspraken gelegen laten liggen, is het helemaal niet erg als u het collectieve deel 
van uw inwerkprogramma pas rond de zomervakantie plant.  
Denk bij de vraag wie u uitnodigt ook aan de net buiten boord vallende raadsleden die na de 
formatie toch inschuiven als wethouderskandidaten doorschuiven en denk ook na welke elementen 
van het inwerkprogramma u openstelt voor schaduwraadsleden of commissieleden. 
Het is sowieso aan te raden een deel van het inwerkprogramma rond de zomervakantie in te 
plannen aan het begin of einde van het zomerreces. Nieuwe raadsleden hebben dan al een paar 
vergaderingen meegemaakt en weten waar ze het over hebben en kunnen op dat moment ook 
discussies voeren met langer zittende raadsleden over procedures, houding, gedrag en mores van 
duaal samenspel. 

75. Een tip voor zowel gemeentesecretaris als griffier: dit is het enige moment in de hele college- en 
raadsperiode dat u tijd kunt blokkeren in de agenda's.  
Dus wilt u over een week, een maand of een half jaar uw club bij elkaar hebben, deel dan deze data 
mee als fait accompli (en boek meteen het hotel als u echt de hei op wilt, want als u hiermee wacht 
tot u dit met betrokkenen kunt overleggen zijn er altijd mensen die niet mee willen). 

76. Maak het inwerkprogramma niet te vol en besef dat één keer twee dagen gevolgd door twee keer 
één dag effectiever is dan één keer vier dagen. Sluit met het inwerkprogramma zoveel mogelijk aan 
bij de natuurlijke momenten van de vergaderplanning, bijvoorbeeld een uitleg over de grote projecten 
vlak voor verschijning van de voortgangsnota grote projecten of een toelichting op de inrichting 
openbare ruimte voorafgaand aan een wijkbezoek met een wijkschouw en een kennismaking met de 
accountant voor de behandeling van de jaarrekening. Besef dat u er hoe dan ook nooit bent met 
zaken één keer uitleggen, onderken de kracht van de herhaling. 
Zeker wanneer er nieuwe partijen zitting hebben genomen in de raad, doet u er - als representant 
van het "oude systeem" - goed aan om het initiële inwerkprogramma te beperken en pas op verzoek 
zaken op te pakken. 
 
 

Contactgegevens:  T 030  236 90 60  E info@petrahabets.nl  I www.petrahabets.nl 13 



Petra Habets Advies & Ontwikkeling 

77. Zittende raadsleden hebben de neiging om te argumenteren dat zij niet aanwezig hoeven te zijn 
tijdens het inwerken - omdat ze alles al weten - maar de meerwaarde van een inwerkprogramma zit 
niet alleen in kennis en techniek, maar ook in het gezamenlijk formuleren van wat in uw gemeente 
gebruikelijk is en hoe men met elkaar om wilt gaan. U kunt zittende raadsleden verleiden aanwezig 
te zijn door hen als maatje toe te wijzen aan een nieuw raadslid van een andere partij (tenzij ze dat 
als betuttelend ervaren).  

78. Verder scoort u als driehoek punten wanneer u vlot weet of er individuele dieetwensen zijn en vooral 
hoe nieuwe college- en raadsleden hun koffie drinken. Het is goed dit voor de formele inwerkperiode 
te weten, zodat u bij een eventueel lunchpakket of diner mensen niet in verlegenheid brengt.  
Zorg dat aangeboden telefoons, iPads, toegangspasjes en inloggegevens vlot beschikbaar zijn en 
vooral ook werken. 

79. Bouw in een inwerkprogramma voldoende "fun" elementen in. Samen iets doen of iets bekijken 
schept een band. Dat mag gerust inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld het bezoeken van een jeugd- of 
ouderenzorginstelling of één van de projecten in uw gemeente.  
Een mooi element van het inwerkprogramma voor zowel raads- als collegeleden is een speurtocht 
door het gemeentehuis, maar denk van tevoren even na of u wilt dat raadsleden een persoonlijke 
band met ambtenaren opbouwen en ze zelfstandig op kamers van willekeurige ambtenaren hun 
informatie mogen ophalen. Anders is een aardig alternatief een speurtocht door het openbare deel 
van het gemeentehuis met kraampjes waarin ambtenaren een korte toelichting geven op hun 
werkzaamheden. 
Ook hier geldt: beperk dit niet tot de formele inwerkperiode, maar denk creatief: ga gedurende de 
raads- en collegeperiode met elkaar koken, organiseer sinterklaasgedichten of een carnavaleske 
gemeenteraad en evalueer tussentijds op een laagdrempelige manier - bijvoorbeeld qua moment 
vastgeknoopt aan een uitje - wat in de verhoudingen binnen de raad of tussen raad en college beter 
kan.  
Laat dat niet opschrijven in dikke nota's, maar maak doorontwikkeling en professionalisering van de 
raad, duaal samenspel en interactie met burgers en maatschappelijk middenveld onderdeel van een 
periodiek gesprek met elkaar. 

80. In het inwerkprogramma van zowel raads- als collegeleden scoort u wanneer u het thuisfront betrekt. 
Betrokkenen zullen veel avonden van huis zijn. Het is prettig om een gezamenlijk diner of zelfs een 
raadssimulatie in te bouwen zodat het thuisfront begrip heeft voor het politieke bedrijf en omgekeerd 
bestuurders kan afremmen wanneer ze zich overbelasten door onvoldoende prioriteitsstelling. 

81. Denk na wat teamvorming betekent voor het college in relatie tot de individuele personen. Sommige 
wethouders doet u geen plezier met bomen sjouwen en survivaltochten enerzijds of een te 
psychologische aanpak anderzijds. Wat collegeleden in elk geval van elkaar moeten weten is wat de 
ander nodig heeft om goed te functioneren, wat ieders voorkeursstijl en allergie is en welke privé 
aspecten nuttig zijn om te weten, bijvoorbeeld de wens om 's ochtends niet zo vroeg te beginnen, 
omdat er kinderen naar school gebracht moeten worden. 

82. Enkele algemene tips voor een goede sfeer tijdens het inwerkprogramma - een inwerkprogramma is 
voor de deelnemers altijd een beetje spannend, ze worden geacht aanwezig te zijn, maar weten niet 
wat ze exact gaan doen en vrezen wellicht een hele tijd opgezadeld te zitten met mensen die ze niet 
mogen: 
• verstrek vooraf voldoende informatie om betrokkenen niet af te schrikken 
• vermeld in de uitnodiging de eindtijd en stuur op deze eindtijd ook wanneer het gezellig is 
• maak het programma niet te sportief 
• denk na over groepsindeling en tafelschikking, zodat mensen niet aan hun lot overgelaten worden 
en "buiten de boot vallen" 
• start met korte speeddates met heldere instructies waarover mensen het kunnen hebben. 
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83. Het toewijzen van een maatje in de vorm van een zittende collega-bestuurder kan ook werken voor 
collegeleden mits dit getalsmatig mogelijk is. 

84. Een wethouder moet kunnen schaken op het bord van zijn eigen fractie, met zijn eigen partijbestuur, 
in het college, naar de raad, de burgers en het maatschappelijk middenveld, collega-bestuurders en 
richting ambtenaren. Allen vragen iets van hem of haar en willen in dat ene moment dat ze de 
wethouder zien hem of haar een uitspraak ontlokken.  
Dat geeft veel druk, want zelfs de maatjes in het college zijn maar ten dele maatjes, maar in de partij 
vindt de wethouder ook niet altijd begrip voor het gegeven dat hij compromissen moet sluiten. 
Wethouders hebben de ruimte nodig om in dit krachtenveld hun eigen evenwicht te zoeken.  
Als burgemeester of gemeentesecretaris kunt u in het begin vrij makkelijk een wethouder adviseren 
op diverse plekken externe coaching te zoeken, zowel binnen als buiten de eigen partij. Wanneer u 
dit na enkele maanden voorstelt, dan kan de wethouder dit opvatten als een uiting van het gegeven 
dat hij of zij niet goed functioneert en pakt een dergelijk advies stressverhogend uit. 

85. Wethouders hebben altijd de ambitie om veel buiten het gemeentehuis te zijn, maar ervaren in de 
praktijk dat ze opgeslokt worden door intern overleg en dat soms ook zelf zoeken om buiten beter 
beslagen ten ijs te komen. Als burgemeester en gemeentesecretaris mag u wethouders hiertegen 
beschermen. Zorg dat nieuwe wethouders vlot aan een communicatie-adviseur gekoppeld worden, 
mediatraining volgen en bespreek binnengekomen uitnodigingen in het college. (En uiteraard heeft u 
bij de portefeuilleverdeling geadviseerd te kiezen voor een evenwichtige verdeling in de externe 
component van ieders portefeuille). 

86. Dit geldt ook voor de raad: voor zowel nieuwe als zittende raadsleden is het belangrijk te beseffen 
dat de gemeente slechts één van de partners is die kan bepalen wat er in de gemeente gebeurt. 
Vele beslissingen over de gemeente en de gemeenschap worden niet in het gemeentehuis 
genomen, maar buiten, bijvoorbeeld door zorginstellingen, woningcorporaties, schoolbesturen en 
bedrijfsleven. Het is goed om regelmatig werkbezoeken voor de raad in te plannen, maar... 

87. ... praktisch elke raad komt op een gegeven moment in tijdnood. Er komen stukken van het college, 
die zorgvuldig besproken moeten worden, er zijn voorlichtingsavonden door ambtenaren, 
uitnodigingen uit de regio en er zijn altijd wel dossiers waar de raad zelf de behoefte heeft zich 
erover bij te laten praten.  
Omdat elke raad in meer of mindere mate werkt met een raadsplanning of raadagenda (al dan niet 
in meer of mindere mate gevoed door het college) kan het helpen om - ofwel bij start ofwel na een 
paar maanden ofwel na het doorlopen van een complete cyclus - deze raadsagenda expliciet te 
bespreken om zo als raad sterker aan de voorkant te bepalen op welk thema en vooral op welke 
manier de raad aan het roer wil staan door bijvoorbeeld expliciet gesprekken met inwoners, 
maatschappelijk middenveld of partners aan te gaan en zo kaderstellend te zijn op het proces. Het is 
goed om hiervoor ook het college uit te nodigen, zodat raad en college eenzelfde beeld hebben over 
de externe consequenties van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van 
de raad in relatie tot de rol van het college als dagelijks bestuur. Het kan tijdstechnisch helpen om 
regionale thema's ook gezamenlijk te bespreken met de bestuurders uit de regio, ook voor 
raadsleden. 

88. Reserveer als burgemeester en gemeentesecretaris voldoende tijd voor het uitwerken van het 
coalitie-akkoord/collegeprogramma in een collegewerkprogramma en de begroting. Zorg dat u niet 
met wethouders hoeft te onderhandelen over de tijdsinvestering die hiervoor noodzakelijk is. 
Het is niet erg wanneer u het eerste halfjaar regelmatig als college bij elkaar zit om de (financiële) 
consequenties van beslissingen door te discussiëren. Doet u dit niet dan heeft u hier de hele 
zittingsduur van het college last van.  

89. Investeer als burgemeester en gemeentesecretaris vlot in de brekebeentjes van het college en wacht 
niet af totdat betrokkenen door ervaring leren en in dat proces politieke schade hebben opgelopen of 
hun gunfactor hebben verloren. Het is helemaal niet erg om portefeuilles gedurende de rit nog wat te 
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reshuffelen zodat deze beter aansluiten bij ieders competenties. Het is ook niet erg om ieders 
competenties te benoemen, inclusief de schaduwzijden die bij elke kwaliteit horen, dat kan de 
collegialiteit versterken. 

90. De raad als zodanig is natuurlijk geen team want bestaat bij gratie van politieke verschillen, maar de 
raadsleden hebben gemeenschappelijk dat ze zich met hart en ziel jarenlang vele avonden met 
elkaar gaan "opsluiten" in het gemeentehuis om besluiten te nemen in het belang van de gemeente 
en de gemeenschap. In dat opzicht vormen ze wel degelijk een team dat gezamenlijk in overleg de 
eigen mores bepaalt. Een grote valkuil voor burgemeester, griffier en zittende raadsleden is te 
denken dat bepaalde zaken nu eenmaal verankerd zijn in vaste gewoontes, want nieuwe raadsleden 
gaan hier al vrij vlot na hun aantreden hun eigen stempel op drukken waardoor toch verschuivingen 
in gebruiken kunnen optreden.  

91. Het kan voor een nieuwe wethouder - zeker wanneer deze voorheen elders een functie heeft vervuld 
met een grote autonomie - verrassend zijn dat hij enerzijds door de raad aangesproken kan worden 
op allerlei thema's en een veelheid aan aspecten moet verdedigen, terwijl hij anderzijds zelfstandig 
nergens echt over gaat. Het college besluit in collegialiteit en veel uitvoering is going concern en dus 
ambtelijk gedelegeerd. Een wethouder moet vlot leren dit spanningsveld leuk en uitdagend te vinden. 
Als hij of zij hier niet tegen kan, dan worden het zware jaren en zal hij of zij het waarschijnlijk niet 
volhouden. 
Verzorg als burgemeester en gemeentesecretaris zelf (of met uw management team) een training 
voor uw collegeleden hoe om te gaan met de raad om zo te voorkomen dat wethouders in het begin 
toezeggingen doen die ze niet gestand kunnen doen. Maak in dit gesprek helder dat het gewenst is 
dat ambtenaren vanuit hun professionaliteit tegenspel bieden, dat bestuurders in de raad altijd achter 
hun ambtenaren moeten staan en het niet in hun belang is om tijdens een discussie in raad of 
commissie ambtenaren naar voren te roepen om politieke keuzes te verdedigen. Geef en passant 
nog expliciet mee dat wethouders alleen beslissingen kunnen nemen door middel van een 
collegebesluit en maak afspraken over de wijze waarop wethouders ambtelijk ondersteund willen 
worden bij gesprekken met burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven.  

92. Een introductieprogramma voor nieuwe raads- en collegeleden kan een mooie aanleiding zijn om het 
gesprek te voeren over de gewenste ambtelijke ondersteuning en zo het politiek-bestuurlijk 
inlevingsvermogen van zowel uw ambtenaren als de portefeuillehouders te versterken.  

93. Geef ambtenaren ook een rol in het introductieprogramma van raadsleden. Het kan bijvoorbeeld 
interessant zijn om ambtenaren raadsleden te laten interviewen over hun ambities. 

94. Omdat politiek actief worden toch spannend is en risico's kent, doet u er goed aan als burgemeester 
op bezoek te gaan bij nieuwe raads- en collegeleden. Dat maakt het later makkelijker om bij gedoe 
of heikele thema's informeel in te grijpen. 

95. Een debattraining ontbreekt meestal in geen enkel inwerkprogramma, maar heeft vaak ook iets 
kunstmatigs door te werken met casuïstiek ofwel door elkaar te sparen bij het evalueren van echte 
debatten. Wanneer u kiest voor een collectieve voorzitterstraining, heeft dit als voordeel en dus 
bijkomend effect dat deelnemers zich bewuster zijn van hun eigen rol in het debat.  

96. Het is ook goed om ergens het eerste jaar aandacht te besteden aan de wijze waarop de raad 
invulling wil geven aan raadscommunicatie en hoe zich dit verhoudt tot partijpolitieke communicatie. 
Organiseer een gesprek met de pers voor een wederzijdse kennismaking. 

97. Zorg zo vlot mogelijk voor een werkbare sfeer. Daarin mag u als burgemeester, gemeentesecretaris 
en griffier differentiëren in aandacht. Het gaat immers om het resultaat: het functioneren van de 
gehele gemeente, het gehele college en de gehele raad. 
Uiteraard verzorgen partijen zelf de training voor (beoogd) fractievoorzitters, maar het kan geen 
kwaad om als burgemeester en griffier fractievoorzitters te coachen, zij zijn immers ook de eerst 
aangewezen personen om ongewenst gedrag van hun fractieleden bespreekbaar te maken.  
Wanneer de onderhandelingen grimmig zijn verlopen - of anderszins veel teleurstelling in de raad 
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aanwezig is over de formatie - is het goed om op zoek te gaan naar een thema dat energie kan 
geven, waar het college de raad ruimte kan geven en waar de raad collectief mee aan de slag kan 
en dus ook oppositieleden voldoening uit kunnen halen. 

98. Hoe goed kandidaat-raadsleden en wethouderskandidaten ook voorgelicht zijn, maak van het 
onderwerp integriteit een terugkerend gespreksonderwerp, zodat iedereen weet wat gedeclareerd 
kan worden, hoe om te gaan met nevenfuncties, druk vanuit belangengroepen, dienstreizen en 
andere dilemma's die zich voordoen. Let op: dit is een terrein waar opvattingen permanent 
verschuiven.  

99. Haal uw opdracht als griffier opnieuw op bij uw nieuwe raad. Het kan zijn dat de raad in deze nieuwe 
samenstelling als werkgever andere eisen aan uw griffie gaat stellen (het kan verstandig zijn een 
eventueel functioneringsgesprek nog met de oude werkgeverscommissie te voeren.) 

100. Tot slot: het verkiezingsproces is een proces waar niemand de eindregie heeft: burgerzaken 
organiseert de verkiezingen, communicatie zal ondersteunen bij opkomstbevorderende activiteiten, 
maar verkiezingsdebatten kunnen ook door de pers georganiseerd worden of door de lokale 
ouderenvereniging. Uiteraard tonen partijen zelf initiatieven en het is natuurlijk praktisch wanneer u 
als driehoek weet wat er speelt, maar ontleen daaraan niet de illusie dat u ook de regie heeft en laat 
u dus ook niet door anderen een regierol opdringen. Kijk om u heen, luister en geniet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verantwoording & copyright 
 
Deze 101 tips zijn tot stand gekomen door gesprekken in griffierskringen, persoonlijke gesprekken met 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers en de inbreng van ca. 60 driehoeken van burgemeesters, 
gemeentesecretarissen en griffiers tijdens twee studiedagen georganiseerd in samenwerking met CS-VNG. 
Wij danken alle betrokkenen voor hun openheid.  
De teksten mogen met bronvermelding (copyright Petra Habets Advies & Ontwikkeling) vrij gebruikt worden 
door gemeenten, provincies en waterschappen. Andere partijen wordt verzocht contact op te nemen met ons 
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bureau. Op de afbeeldingen rust eveneens een copyright (Petra Habets Advies & Ontwikkeling), deze kunnen 
niet vrij gebruikt worden. 

 
Meer informatie 
 
Op onze site vindt u - naast deze printbare versie van de tips – quizvragen voor vrij gebruik om politiek 
geinteresseerden of (potentiële) raadsleden op een ludieke wijze kennis te laten maken met mogelijkheden 
om als volksvertegenwoordiger het verschil te maken. 
 
Op het youtubekanaal habetsp (http://www.youtube.com/user/habetsp) kunt u tips terugvinden in 
animatievorm. Tevens treft u hier animaties en video’s aan over de transities, bestuurlijk gedonder, 
burgerparticipatie en duaal samenspel. 
 
Indien u behoefte heeft aan advies en ondersteuning tijdens één van de hierboven geschetste fasen of in de 
samenwerking met uw buurgemeenten, het maatschappelijk middenveld, uw verbonden partijen of uw burgers 
of na de formatie behoefte heeft aan procesbegeleiding binnen uw college of raad, schroom niet contact op te 
nemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. 
  
  

http://www.youtube.com/user/habetsp

