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Voorwoord
Als coach van bestuurders, adviseur van zowel colleges als gemeenteraden en als rekenkamervoorzitter zie ik in
de dagelijkse praktijk de diverse spelers (de gemeenteraad, de afzonderlijke fracties, het college) de
buitenwereld benaderen en daarbij zoeken naar hun eigen rol in relatie tot die van andere spelers in het duale
veld. Omdat de gemiddelde burger “de” gemeente als één entiteit ziet, is het verstandig de initiatieven zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen danwel de rollen te expliciteren.
Er zijn drie redenen voor politiek en bestuur om in interactie te treden met burgers:
1. het bevorderen van burgerschap
2. het vragen van input van burgers
3. en het zoeken van legitimiteit bij burgers voor besluitvorming.
Maar wil de burger dat ook? En als de burger zelf iets wil, vindt hij dan gehoor?
Op vrijdag 23 januari 2009 heeft Petra Habets Advies & Ontwikkeling in de Domtoren te Utrecht een studiedag
georganiseerd over de wijze waarop interactie tussen burger en bestuur plaatsvindt. Deze publicatie bevat een
weergave van deze dag en de leermomenten die hieruit naar voren zijn gekomen.
Hopende dat dit verslag u een handreiking biedt om binnen uw gemeente in samenspraak te komen tot de
gewenste interactie met uw burgers, wens ik u veel leesplezier!

Utrecht, mei 2009,
Petra Habets
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Leeswijzer
Op vrijdag 23 januari 2009 is als vervolg op de studiemiddag Van duaal duel naar duaal samenspel aan drie
gemeenten gevraagd om in de Domtoren te Utrecht een duopresentatie te verzorgen over de wijze waarop in de
praktijk invulling wordt gegeven aan het betrekken van burgers door raad en college. Tevens zijn diverse spelers
uit de duale praktijk uitgenodigd hierop te reflecteren, om samen te bepalen welke facetten ook voor andere
gemeenten interessant kunnen zijn.
Deze bundel geeft de hoofdlijnen van deze discussie weer en volgt dezelfde opbouw als het programma van de
studiedag met als slot een aantal lessen.
Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht verzorgt de aftrap en deelt enkele eigen ervaringen met participatie.
Vervolgens geeft Klaas de Vries, Eerste Kamerlid en oud-minister van Binnenlandse Zaken, enkele
gezichtspunten mee over de duale context waarin burgerparticipatie plaatsvindt.
De duopresentaties betreffen concrete casuïstiek over de wijze waarop in de gemeenten Groningen, Breda en
Apeldoorn burgers betrokken worden, verzorgd door de griffiers (resp. Dick Vrieling, Toine Theunis en Arjan
Oudbier) in combinatie met respectievelijk een wethouder (Frank de Vries), een gemeentesecretaris (Nico van
Mourik) en een raadslid (Ariane van Burg).
De reflectie wordt afgetrapt door Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP, een partij die van oudsher het
mobiliseren van burgers hoog in het vaandel heeft staan en Peter Otten, voorzitter van de raadsledenvereniging.
Vervolgens worden vanuit diverse perspectieven aandachtspunten voor het inrichten van participatieve trajecten
verwoord door de gemeentesecretarissen Dick Backhuizen (Barneveld), Jos van der Knaap (Wijchen) en Esther
Loenen (Breukelen), de wethouders Marianne Kallen (Houten) en Hetty Tindemans (Valkenswaard), de griffiers
Thea de Mik (Capelle aan den IJssel) en Nelleke van Wijk (Oisterwijk) en de burgemeesters Hubert Bruls
(Venlo), Han Polman (Bergen op Zoom) en Jos Wienen (Katwijk).
De slotbeschouwing is ingeruimd voor Jan Dirk Pruim, als griffier van Almere en voormalig voorzitter van de
Vereniging van Griffiers actief vernieuwer op het terrein van burgerbetrokkenheid bij het gemeentelijk bestuur.
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Opening door Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht
In de profielschets voor burgemeesters is de vaardigheid om op de fiets door de gemeente te kunnen rijden
minstens zo belangrijk als de gebruikelijke competenties.
Burgemeester Aleid Wolfsen heet de aanwezigen van harte welkom in Utrecht en in het bijzonder in deze kapel,
een interessante ruimte om over burgerparticipatie te spreken. In een tijd dat de bisschop niet alleen geestelijk
maar ook wereldlijk leider was, is deze kapel gebouwd om de burgers op afstand te houden: wanneer de
verhoudingen in de stad wat stroef lagen vluchtte de bisschop hier naartoe (wat bij herhaling gebeurd is).
De gemeenteraadsverkiezingen vormen de kern van participatie van burgers. Bij de laatste verkiezingen (2006)
bedroeg de opkomst in Utrecht 54%, dat is voor een grote stad echt onder de maat.
Aleid Wolfsen vindt het bijzonder om hier aanwezig te zijn, omdat de gemeente Utrecht recent een nieuwe
werkwijze in de raad heeft geïntroduceerd, de zogenaamde raadsinformatieavond. Dit is een open avond,
waarbij in alle zalen en kamertjes van het stadhuis een heel scala aan onderwerpen besproken wordt, iedereen
kan binnenlopen en bij elk onderwerp aanschuiven. Ter illustratie: recent is op zo’n avond het onderwerp
prostitutie besproken in aanwezigheid van bijvoorbeeld verhuurders van de prostitutieboten aan het Zandpad,
burgers en belangenbehartigers van de prostituees. Persoonlijk zag hij aanvankelijk enigszins tegen deze
nieuwe werkwijze op, immers de combinatie van raadsleden, mensen uit de stad, het college en ambtenaren
kan er makkelijk toe leiden dat een mengeling van verantwoordelijkheden optreedt. Maar door de open opzet
van het gesprek verloopt het in de praktijk eigenlijk heel goed, kortom een prachtige vorm om burgerparticipatie
te verbeteren, die hij van harte kan aanbevelen.
Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie in Utrecht betreft de leefbaarheidsbudgetten. Utrecht is verdeeld in 10
wijken, waarbij elke wijk een totaal vrij te besteden budget van circa 1 miljoen euro ter beschikking heeft,
budgetten die elk jaar nagenoeg opgaan. Hier kunnen kleine en grote dingen mee gedaan worden en burgers
worden expliciet aangemoedigd te participeren en zelf zaken te organiseren.
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Een ander voorbeeld om meer participatie te organiseren betreft zijn eigen portefeuille veiligheid, waar een
werkwijze geïntroduceerd wordt om burgers uit te nodigen mee te denken over de prioriteiten voor
toezichthouders en politie. Het doel is om samen te expliciteren waar meer en minder aandacht aan te besteden
om zo samen de verwachtingen af te stemmen en prioriteiten te stellen. In Deventer is een soortgelijk
experiment uitgevoerd waarbij burgers konden stickeren over wat in hun ogen prioriteiten waren waarna
stadsbestuur, burgers en politie ideeën uitwisselden. De partijen waren buitgewoon tevreden.
Tenslotte wil hij een randvoorwaarde meegeven: je kunt als gemeentebestuur mooie woorden gebruiken en
plannen maken over participatie, maar als je de telefoon niet opneemt, e-mails en brieven niet op tijd
beantwoordt en daarmee de basale communicatie met de burgers niet op orde hebt, ben je ongeloofwaardig als
je met grote plannen bezig bent. Kortom, zorg dat de basis op orde is.
Discussie
Dagvoorzitter Arie de Jong vraagt: ‘Hoe ga je als bestuurder om met de ijzeren ring, de vaste insprekers, de
burgers die je vaker ziet dan andere burgers en die zich opwerpen als vertegenwoordigers van een achterban,
waarvan de vraag is in hoeverre deze personen deze achterban ook daadwerkelijk vertegenwoordigen?’
Aleid Wolfsen antwoordt dat Utrecht wijkraden kent die via een coöptatiesysteem tot stand komen en dat deze
mensen ook vaak komen inspreken. De eerste ervaring met het nieuwe systeem is dat op zo’n open avond ook
andere mensen komen inspreken. Tegelijkertijd moet je als bestuurder ook actief de wijk ingaan.
De dagvoorzitter brengt in dat over oud-burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam het verhaal gaat dat hij
door de stad fietste om zo in direct contact te staan met de inwoners.
Aleid Wolfsen fietst en zwerft inderdaad ook door de stad, maakt daarvoor bewust zodanig ruimte in de agenda,
dat hij ook even aangesproken kan worden door mensen op straat. Daarnaast zorgt hij dat hij tijdens formele en
informele bijeenkomsten wat eerder aanwezig is en wat later kan vertrekken, zodat hij met diverse mensen kan
praten. In dat verband heeft hij buitengewoon veel plezier beleefd aan het referendum, waarbij hij in de wijk
langskwam en overnachtte, onder voorwaarde dat wanneer hij voor de versnaperingen zou zorgen, de bewoner
zijn buurt optrommelde om langs te komen. Basaal contact met de burger blijft belangrijk: openstaan voor de
kleine ergernissen, eerlijk communiceren en aangeven wat je met de input van de burger doet. Ter illustratie een
punt uit de campagne: op het Neude zijn de verkeerslichten uitgezet en dat werkt prima.
De dagvoorzitter concludeert: ‘In de profielschets voor burgemeesters is de vaardigheid om op de fiets door de
gemeente te kunnen rijden minstens zo belangrijk als de gebruikelijke competenties.’
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Inleiding door Klaas de Vries, Eerste Kamerlid en oud-minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksaangelegenheden
De vraag van de burger is nog dikwijls: ‘Hoe vind ik een oor binnen het stadskantoor?’
De invoering van de dualisering in het gemeentelijk bestuur in 2002 betekende een uitermate ingrijpende
verandering. Het gemeentelijk bestuur dreigde in het monistisch systeem vast te lopen. Burgers hadden
nauwelijks inzicht hoe hun politieke wensen tot gelding konden komen. De gemeenteraad en het college van
B&W waren politiek voor de meeste burgers één pot nat geworden. De belangstelling voor de
gemeenteraadsverkiezingen daalde tot een dieptepunt. Als er iets de democratie uitholt, is het dat verschillen
van inzicht tussen politieke partijen niet meer herkenbaar zijn.
De dualisering van het gemeentebestuur had een aantal doelstellingen:
1.
versterking van de positie van politieke partijen in de gemeente;
2.
minder monisme en meer dualisme;
3.
duidelijker scheiding tussen macht en controle op de macht;
4.
verbetering van collegialiteit binnen colleges.
Bij de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 26 februari 2002 zei Klaas de Vries daarom:
‘Waarin ik geïnteresseerd zou zijn is dat men over een aantal jaren zal zeggen dat om de een of andere reden
het gemeentelijk politieke bestel toegankelijker, inzichtelijker, opener en politieker is geworden, waardoor de
kwaliteit van de lokale democratie weer wat heeft teruggewonnen van wat in de ogen van veel burgers de
laatste jaren enigszins verloren is gegaan.’ Daaraan voegde hij het volgende toe: ‘Wij moeten een systeem
hebben dat het mogelijk maakt dat de volksvertegenwoordiging zich beter profileert, zich nadrukkelijker oriënteert
op wat bij de bevolking leeft, dit op een goede manier naar voren brengt, kaders stelt voor het bestuur en het
bestuur controleert.’
De dualisering was een verandering in de structuur van het gemeentelijk bestuur, die een broodnodige
cultuurverandering moest ondersteunen. Dat dit een proces was dat vele jaren zou vergen was wel duidelijk.
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Met enige regelmaat wordt de dualisering zowel gehekeld als de hemel in geprezen. Maar uit onderzoek komt
een redelijk positief beeld naar voren. Zoals te verwachten was, heeft de dualisering in grotere gemeenten goed
wortel geschoten. In kleinere gemeenten is het monisme maar moeilijk uit te bannen.
Op sommige fronten is reden tot tevredenheid. Gemeenteraden stellen zich zelfstandiger op ten opzichte van het
college. De invloed van de raad op het gemeentelijk beleidsproces is toegenomen. Maar er is een onderdeel dat
nog steeds niet goed uit de verf komt. Onderzoek (Denters, de Groot en Klok) toont aan dat de rol van de
gemeenteraad als volksvertegenwoordiging niet meer reliëf heeft gekregen. Er is volgens hen na de dualisering
geen verandering gekomen in de tijd die raadsleden besteden aan contacten binnen en buiten het stadhuis. Dit
wordt bevestigd door een onderzoek van B&A: de volksvertegenwoordigende rol van de raad komt onvoldoende
uit de verf, vooral doordat de vergadercircuits in de gemeentehuizen en op partijpolitiek niveau veel tijd in beslag
nemen.
Ook ontstond hier en daar concurrentie tussen raad en college. Inmiddels is echter wel brede overeenstemming
gegroeid dat er voor een eigen raadsprogramma naast het collegeprogramma geen plaats is.
Opmerkelijk is dat de werkdruk voor raadsleden nog steeds als hoog wordt ervaren. In 2001 had Klaas de Vries
een gesprek met een raadsdelegatie uit een grote stad, waarbij een raadslid aangaf per week meer dan 80 uur
aan het raadswerk te besteden. Maar anderen gaven aan dat ze het met 20 uur per week wel afkonden, vooral
omdat ze gewoonweg niet meer tijd beschikbaar hadden. De verleiding is groot om de beschikbare tijd te vullen.
Niet iedereen is in staat zichzelf een strakke prioriteitenlijst op te leggen.
Veel raadsleden laten anderen bepalen wat onder werk moet worden verstaan: papieren lezen en eindeloos
vergaderen. Gelukkig zijn er ook veelbelovende experimenten om het mateloze tijdsbeslag te beperken. Hij
denkt aan Almere waar men het traditionele vergaderen heeft afgeschaft. Ook het beperken van de
papierbergen wordt hier en daar met succes beproefd. Maar soms denk je dat sommige raadsleden diep in hun
hart het liefst bij de gemeente zouden hebben gewerkt en bij voorkeur op een niveau waar de details nog goed
zichtbaar zijn.
Voor de meeste mensen is niets zo lastig als zelf prioriteiten stellen. En sommigen zijn niet in staat de toch
vrijwel overal bestaande fractieondersteuning goed aan te sturen.
Maar een probleem blijft: de politiek verlaat nog te weinig de muren van raadszaal en stadskantoor. Dat is het
thema van vandaag: Hoe vindt u gehoor buiten het stadskantoor?
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En is het te vermijden dat college en raadsleden naar buiten toe verwarring zaaien doordat ze buiten het
gemeentehuis door elkaar praten?
Intern heeft wel een positieve ontwikkeling plaatsgevonden. Colleges zijn minder partijpolitiek bezig dan vroeger.
Men probeert het vaker eens te worden. De werkwijze is zakelijker geworden. Vaak wordt het feit dat er zo’n
25% van de wethouders tussentijds aftreedt als negatief bestempeld. Klaas de Vries vindt het percentage ook
wat hoog, maar is daar toch niet negatief over. Niet elk vertrek heeft een politieke achtergrond. Maar men mag
wel aannemen dat het functioneren van wethouders kritischer wordt beoordeeld. De politiek is strenger
geworden en dat is na een praktijk waar coalities elkaar voortdurend de hand boven het hoofd hielden een
gezonde ontwikkeling. Zijn verwachting is dat het percentage na verloop van tijd zal dalen.
Belangrijk is dat colleges de raad voldoende ruimte laten om beleidskeuzes te maken. Colleges moeten beleid
voorbereiden en uitvoeren. Ze moeten ruimte laten aan de raad om zelf belangrijke beleidskeuzes te maken.
Hoe vindt je gehoor buiten het stadskantoor? De kern van gehoor vinden is het zelf te verlenen. Zoals Gerrit van
der Valk het zei: ‘Ogen en oren wijd open houden en op sommige momenten zo weinig mogelijk zelf praten.’
Van belang is dat college en raad niet van stonde af aan naar buiten verwarring scheppen over hun rollen. De
raad controleert en een raadslid dient zich buiten het stadskantoor niet als een soort ambtenaar of als een lid
van een college te gedragen. Het raadslid is een politicus die zich een mening moet vormen over wat mensen
bezig houdt en daar zijn standpunt in de raad mee voedt.
Straks zal veel aandacht worden gegeven aan de wijze waarop college en raad naar buiten treden. Klaas de
Vries beperkt zich nu tot enkele opmerkingen over raadsleden. Van hen dient toch in de allereerste plaats
verwacht te worden dat zij de burger vertegenwoordigen. Het is opvallend hoe weinig systematisch dit wezenlijke
onderdeel van de functie van de volksvertegenwoordiging wordt ingevuld.
Maar zelden ziet men een strak plan waarin politieke fracties hun externe optreden zo effectief mogelijk
proberen te regelen. Hier kunnen we van de campagnes in de Verenigde Staten heel veel leren. Daar zoekt
men de mensen regelmatig op. Niet een paar maar iedereen. Men gaat langs de deuren en houdt zorgvuldig bij
welke opmerkingen daar gemaakt worden. Waarom gebeurt dat hier slechts af en toe?
En er zijn nog heel wat markten waar je slechts in verkiezingstijd een kraampje ziet staan. Maar het is heel
belangrijk dat men je altijd weet te vinden.
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Ook wordt de mogelijkheid om via internet burgers te informeren en hun opvattingen in te winnen nog maar heel
beperkt gebruikt. Langs dat kanaal kan ook goed worden uitgelegd welke afwegingen raadsfracties hebben
gemaakt als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Daarvoor is men in navolging van de ministerpresident nog wel eens benauwd.
Belangrijk is dat de verschillende fracties zich naar buiten toe niet laten inkapselen in activiteiten van het
college. De indruk wordt dan weer gewekt dat er twee handen op een machtige buik worden gelegd. Het moet
voor iedereen duidelijk zijn: volksvertegenwoordigers werken niet bij de gemeente, ze moeten die controleren. ‘Ik
werk niet bij u, ik controleer u.’
En wat voor het aanzien van de politiek heel belangrijk is, is het devies dat vroeger in Limburgse bussen hing:
‘Meisje, zorg dat men je blijft respecteren.’
De wethouder van buiten de raad, die bij de dualiseringswetgeving werd ingevoerd is inmiddels een grote
versterking van de lokale bestuurskracht gebleken. Als we de komende jaren inzetten op het stimuleren dat
raadsleden niet vooral binnen het stadhuis hun werk verrichten, maar meer van buiten naar binnen gaan werken
zal een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de verbetering van de gemeentelijke democratie worden
ingevuld.
De vraag van de bestuurder is vaak hoe hij gehoor vindt buiten het stadskantoor. Maar de vraag van de burger
is nog dikwijls: ‘Hoe vind ik een oor binnen het stadskantoor?’ Laten we die oriëntatie vandaag vooral niet
vergeten.
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Wethouder Frank de Vries en griffier
Dick Vrieling
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Duopresentatie Groningen: wijkontwikkeling en burgerparticipatie
Bestuurders zouden burgers op afstand moeten houden.
Wethouder Frank de Vries leidt in dat hij zijn presentatie over de wijze waarop hij als wethouder bewoners in
Groningen bij wijkontwikkeling betrekt start door niet alleen juichverhalen te presenteren, maar juist eerst de
situatie te problematiseren aan de hand van een anekdote. Een tijdje geleden bereikte hem signalen, zowel van
ambtelijke zijde als vanuit de buurt, dat de voorbereiding van het jaarprogramma 2009 in één van de
Vogelaarwijken van Groningen niet helemaal goed verliep. Tijdens een gesprek in de wijk schetsten de
aanwezige bewoners een piramide, met zichzelf onderaan, de werkers in de wijk ertussen en bovenin het
bestuurlijk overleg (wethouder, directeur woningcorporatie) en lichtten toe: ‘Wij willen meer zicht hebben, wij
weten niet wat jij daar doet.’ Hier is sprake van een gedeeld probleem, aan de andere zijde van de piramide
probeert hij zelf immers zicht te krijgen op wat er echt nodig is in de buurt en de professionals hebben moeite
om bewoners te verstaan.
Het is natuurlijk een vreemde tegenstelling: Groningen omarmt het beginsel van “vertrouwen in de buurt”, wil dat
mensen ruimte krijgen en nemen om invloed uit te oefenen in hun eigen buurt en iets van hun buurt te maken.
Soms lukt dat echter niet, alsof onhelder is wat dit vraagt van wethouders, professionals en bewoners.
Bestuurders zouden burgers op afstand moeten houden. Dat is niet onaardig bedoeld en betekent ook niet dat
burgers weg moeten blijven van het stadhuis, het gaat erom dat bestuurders niet in de verleiding worden
gebracht voor te schrijven wat moet gebeuren. De rol van de bestuurder is toezien dat het proces goed verloopt
en de burger invloed kan uitoefenen, de bestuurder moet zich daar verder inhoudelijk niet mee bemoeien.
Volgens griffier Dick Vrieling raakt dit de kern: ‘Als bestuurder, wethouder of raadslid ben je in de politiek
gegaan om zaken te bereiken, invloed uit te oefenen, terwijl de politiek ook vraagt dat je macht uit handen geeft.
Het klinkt modieus om burgers meer zeggenschap te geven, maar als je kijkt op hoeveel plekken burgers echt
zeggenschap hebben over hun eigen wijk komt dat – ook in Groningen – nog maar mondjesmaat voor, omdat
men vanuit de politiek toch graag zaken in de hand wil houden en ook professionals sterk op beheersing zijn
gericht. Beleid maken op een kompas is veel onzekerder dan beleid maken op een blauwdruk.’

Frank de Vries vult aan: ‘Van bestuurders vraagt dat loslaten, enkel de opdracht geven het proces te
organiseren. Van professionals vraagt het processen zo te organiseren dat burgers de ruimte kunnen nemen.
Daar ligt ook een opdracht voor bewoners zelf. Inderdaad verschijnen vaak dezelfde personen aan tafel. Ik zie
het daarom als mijn opgave als bestuurder de hoeveelheid mensen uit te breiden die aan tafel zitten, een
olievlek te creëren.’
Bewoners zelf geven aan mee te willen denken, maar willen niet in de rol komen van plaatsvervangend
bestuurder in de wijk of exclusief gebruikt worden als legitimatie en hebben daarom zelf ook behoefte aan
verbreding van de hoeveelheid betrokkenen.
Frank de Vries heeft ook een voorbeeld van een geslaagde mix tussen professionals die het proces in
samenspraak met bewoners voorbereiden, bewoners die radicale keuzes maken en bestuurders die alleen maar
toezien hoe dat proces verloopt. Vorig jaar is een zogenaamde wijkstemdag gehouden, waarbij allemaal
voorstellen van bewoners, van corporaties en van de ambtelijke organisaties werden voorgelegd aan inwoners
van de wijk. Er was hierbij een budget van 500.000 euro te verdelen. Op deze dag waren 300 mensen
aanwezig. Uiteindelijk werden lang niet alle voorstellen van de bewoners overgenomen, ook niet alle voorstellen
van de professionals en ook bleef nog geld over. Want mensen zijn kritisch over wat er in hun wijk gebeurt en
kunnen prima zelf afwegingen maken. Ze zien dat sommige voorstellen weggegooid geld zijn. Dat was een
voorbeeld van hoe het kan, mits nauwkeurig voorbereid. Het illustreert ook dat het aantal mensen dat meedoet
veel groter kan zijn dan de gebruikelijk zes à tien.
Dick Vrieling wijst op de rol van de raad bij interactieve beleidsvorming. Het college organiseert interactieve
beleidsvorming, de raad doet daarin niet zelf mee, maar kan natuurlijk wel kaders aan het proces meegeven.
Het is vervolgens aan de raad om te controleren of ook werkelijk gebeurt wat is afgesproken. Dat kan aan de
hand van eigen signalen van politieke partijen, dat kan ook via een hoorzitting waarin de raad in gesprek gaat
met de bewoners. Als interactieve beleidsvorming mislukt is het probleem vaak onduidelijkheid in de hiërarchie
van besluitvorming, het is dus goed om als raad in controlerende zin na te gaan of zaken verlopen zoals is
afgesproken en niet zelf in dat proces te duiken.
Frank de Vries merkt op dat de raad soms al een oordeel heeft over het handelen van het college voordat het
college de inspraak in moet, daar wordt het proces heel warrig van. Dick Vrieling geeft aan dat dat kan
gebeuren met raadsleden die eigenlijk heel graag bij de gemeente zouden willen werken, dat heeft niets meer
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met politiek te maken. Andersom is het een belemmering als de ambtelijke organisatie stukken zodanig
technisch voorbereidt alsof het lijkt dat je zes jaar Delft achter de rug moet hebben om mee te mogen praten,
ambtenaren schrijven nog teveel voor vakbroeders.
Discussie
Frank Beijk, gemeentesecretaris van Zandvoort, vraagt of er in Groningen een scheiding gemaakt wordt tussen
zaken die je wel voorlegt en zaken die je principieel niet voorlegt aan inwoners?
Frank de Vries geeft aan dat die spanning zich vooral voordoet wanneer je als gemeente iets doet voor of in het
belang van derde partijen. Dat is bij grote bouwprojecten het geval. Dan is het lastiger om te zeggen: ‘Roept u
maar, zegt u het maar.’ Echter het is dan wel belangrijk de discussie zodanig op te pakken dat er geen
verrassingen richting bewoners plaatsvinden. Dat kan door visies op de wijk te ontwikkelen die aangeven waar
in welke vorm gebouwd kan worden en bewoners daarin te betrekken. Niettemin blijft dit lastig in situaties waar
derde partijen bij betrokken zijn en die discussie niet helemaal vrij is. Hij vindt dat je in dit soort situaties in de
communicatie naar bewoners toe moet aangeven dat die discussie niet helemaal vrij kan zijn.
Gerda van den Berg, wethouder uit Leiden, vraagt zich af of het niet eenvoudiger is om mensen voor concrete
plannen te motiveren dan voor een lange termijnplan zoals de structuurvisie. Frank de Vries kan dat ten dele
beamen. Hoewel niet alle inspraakavonden even druk bezocht waren, kwamen op het afrondend debat over de
structuurvisie 400 mensen af. Dick Vrieling geeft aan dat de vorm waarin je zaken behandelt belangrijk is. Hij
pleit ervoor de ambtenaren zo te scholen dat ze in staat zijn in hun communicatie de slag naar de burger te
maken.
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Duopresentatie Breda: kadernotadebat voorbereid met burgers en maatschappelijke organisaties
Lang leve de gestaalde kaders!

Gemeentesecretaris Nico van
Mourik en griffier Toine Theunis

Griffier Toine Theunis geeft aan dat de kadernota in Breda wordt voorbereid door zowel raad als burger. Het
initiatief ligt bij de raad, de kadernota is eigendom van de raad, moet materiaal opleveren voor de raad en wordt
ook voorbereid door de raad. Tegelijkertijd heeft ook de burger een prominente rol in de voorbereiding. Dit past
in de Bredase bestuurscultuur van een actieve raad die bijvoorbeeld ook graag de wijken in trekt. Zo vinden er
op jaarbasis zo’n zes à zeven wijkbezoeken plaats, waaraan doorgaans meer dan de helft van de raadsleden
meedoet.
Het proces rondom de kadernota werkt als volgt: In november/december kunnen organisaties aangeven of zij
mee willen doen. De organisaties die bekend zijn worden hiervoor actief aangeschreven. Echter ook niet-formele
organisaties kunnen meedoen, bijvoorbeeld een groep hangjongeren en de oproep is ook aan de burgers
gericht. Na de oproep wordt een avond georganiseerd waarin de betrokkenen hun voorstellen kunnen toelichten.
Dit wordt vastgelegd en is samen met de voorstellen uit de fracties het materiaal voor het kaderdebat. Tijdens
het debat zelf mag het college aanwezig zijn om te luisteren, maar het college vervult verder geen rol.
Vervolgens vindt selectie plaats welke van deze onderwerpen worden doorgeleid naar het college voor verdere
voorbereiding. Dat gebeurt wanneer een substantieel deel van de raad dat nodig acht. Een substantieel deel
wordt in de praktijk ruim opgevat: ook een enkele fractie die erg sterk hecht aan een bepaald onderwerp kan
een ‘substantieel deel’ zijn.
Gemeentesecretaris Nico van Mourik merkt op dat het college op alle aangedragen onderwerpen (zo’n 60 à 70
per jaar) een reactie geeft. Dat gebeurt om aan te geven dat wanneer de burger met de raad praat, dat
betekenis heeft. Dit geeft de raad tevens de positie om te kijken wat het college met de voorstellen gedaan
heeft. Aan de hand van deze reactie wordt het debat gevoerd, waarbij de schaarse middelen maken dat er
meerderheden worden gezocht voor de verschillende onderwerpen. Op dat moment zijn dus de fracties aan zet.
Dit gaat niet altijd goed. Vorig jaar gingen de coalitiepartners met elkaar in gesprek en leken de zaken al
verdeeld. De oppositie heeft op dat moment de zaal verlaten, omdat deze vond dat er geen sprake was van een
open proces. Er werd die avond in twee cafés nageborreld.
De inbrengers krijgen terugkoppeling over wat er met hun voorstellen is gebeurd. Ook naar aanleiding van
afgelegde wijkbezoeken worden betrokkenen na behandeling in commissie en raad teruggekoppeld.
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Discussie
De dagvoorzitter trekt de conclusie dat de informatieboekhouding goed op orde moet zijn, je moet de inbreng
registreren en zorgen voor een volledige en vlotte terugkoppeling naar de burger.
Jos van der Knaap, gemeentesecretaris van Wijchen, vraagt wie met de burger praat, de fracties of de raad?
Toine Theunis geeft aan dat de wijkbezoeken als raad worden afgelegd, met als doel je als raad te laten
informeren. Het gaat er om dat je duidelijk maakt vanuit welke rol je ergens bent.
Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, heeft drie kritische opmerkingen over de relatie burger en raad: a)
de rolvermenging van raadsleden, het is niet altijd helder of ze als raadslid of bewoner spreken, b) raadsleden
vinden het moeilijk ‘nee’ te zeggen tegen de burger die de moeite neemt langs te komen en initiatieven ontplooit
en c) er is een kleine kaste van beroepsinsprekers. Hij ziet veel dezelfde mensen inspreken, terwijl 95% van de
interactie tussen burger en bestuur zich buiten de vergadering afspeelt.
Nico van Mourik antwoordt dat naarmate een gemeente kleiner is de kans op rolvermenging groter wordt. De
griffie kan daar overigens een rol in spelen in de vorm van training en ondersteuning van raadsleden. Ten
aanzien van het tweede punt heeft hij in Breda de ervaring dat diverse fractievoorzitters bij wijkbezoeken vanuit
ideologische motieven in staat zijn om ‘nee’ te verkopen. Met betrekking tot het derde punt merkt hij op blij te
zijn dat er mensen zijn die van inspreker hun beroep hebben gemaakt, ook wel aangeduid als de “gestaalde
kaders”. Deze mensen zijn voor de gemeente een belangrijke bron van informatie, omdat zij diep geworteld zijn
in de wijken. Er is maar één risico specifiek voor de dorps- en wijkraden: dat het een old boys network wordt.
Maar voor het gemeentebestuur zijn deze dorps- en wijkraden – Breda telt er 24 - een geweldige
gesprekspartner en naar het dorp/de wijk leggen zij verantwoording af over wat ze doen, kortom: ‘Lang leve de
gestaalde kaders!’
Wilbert de Kroon (Diemen & Van Gestel) ‘burger’, vindt dat de presentatie een erg harmonieus beeld schetst en
vraagt wat er gaat gebeuren als van raadsfracties juist verwacht wordt dat ze zich profileren, we zitten immers in
de aanloop naar de verkiezingen. Toine Theunis geeft aan dat dit zich nu al manifesteert en in principe ook
geen probleem hoeft te zijn. Nico van Mourik vult aan dat profilering ook goed is, partijen moeten herkenbaar
zijn op hun ideologie en zichtbaar maken waarvoor ze staan. Groen Links is tot de coalitie toegetreden, maar
wel met behoud van een aantal standpunten. Dat moet ook, om betrouwbaar te zijn richting achterban.
Toine Theunis vult aan dat een raadslid altijd een belang heeft los van politiek profilering, manifesteert hij zich
niet als buurtbewoner dan zit hij wel in een bestuur. De raad is geworteld in de samenleving, dat is
onvermijdelijk.
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Duopresentatie Apeldoorn: Voor de dRaad
Maar de bijtgrage honden hebben gewonnen.

Raadslid Ariane van Burg en griffier
Arjan Oudbier

In Apeldoorn wordt op diverse wijzen getracht de burger te bereiken. Griffier Arjan Oudbier vertelt dat onlangs
naar Almeres model de 144e politieke markt is gehouden, hetgeen drempelverlagend werkt. Een eigen
Apeldoorns initiatief betreft “Voor de dRaad”, gestart door Ariane van Burg, raadslid van Groen Links.
Ariane is nog niet zo lang raadslid. Als voorzitter van de dorpsraad Radio Kootwijk heeft ze problemen op de
kaart weten te zetten bij de gemeente en daarmee voor het eerst echt kennis gemaakt met de Apeldoornse
politiek. Toen realiseerde ze zich: ‘Politiek gaat over mij, maar ik weet er zo weinig van.’
Als raadslid heeft ze zich tot doel gesteld politiek inzichtelijker te maken en dichter bij de burger te brengen.
Hieruit is het idee van “Voor de dRaad” geboren. Het idee is gebaseerd op twee principes:
- burgers kunnen zelf zaken op een laagdrempelige manier op de agenda van de gemeenteraad
plaatsen, immers vaak heb je als raadslid niet altijd door wat er daadwerkelijk leeft;
- normaal kunnen burgers inspreken en dat is het dan. Bij “Voor de dRaad” is bewust voor een andere
vorm gekozen, meer gericht op discussie in de vorm van een rondetafel-achtige setting.
Arjan Oudbier vult aan dat “Voor de dRaad” lijkt op een burgerinitiatief, maar op twee belangrijke punten hiervan
verschilt. Ten eerste is de opzet zo flexibel mogelijk gekozen en zijn er slechts enkele spelregels. Ten tweede
vereist “Voor de dRaad” niet dat de raad een besluit neemt, hoewel dat de raad er niet van ontslaat na te
denken over een vervolg.
Hoe werkt “Voor de dRaad”?
De burger kan een onderwerp indienen via internet, bonnen in de krant en een ideeënbus in het stadhuis.
Vervolgens vindt een beperkte voorselectie plaats door de griffie op basis van een aantal spelregels:
- een voorstel moet worden voorzien van persoonsgegevens;
- er mag geen sprake zijn van enkel een individueel belang;
- het onderwerp mag niet onlangs aan de orde zijn geweest en toen afgehandeld;
- het onderwerp wordt niet afgewikkeld in een gerechtelijke procedure;
- het onderwerp is “kies”, dat wil zeggen niet beledigend en er speelt geen commercieel belang;
- de inzending moet kunnen worden geverifieerd;
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-

het betreft geen klacht;
het betreft geen verzoek om subsidie (planning & controlcyclus);
de indiener is woonachtig in de gemeente Apeldoorn en/of daar werkzaam.

Per keer doen maximaal vijf onderwerpen mee aan een “Idols-achtige” verkiezing, de burgers zijn aan zet
doordat ze stemmen voor een onderwerp via internet en krant. De winnaar mag het onderwerp rechtstreeks
agenderen op de politieke markt. Het presidium bepaalt locatie en tijdstip. De raad kiest dus niet zelf welk
onderwerp op de agenda komt.
Voorbeelden van onderwerpen die op deze manier behandeld zijn, betreffen loverboysproblematiek,
verkeersveiligheid, diftar voor ondernemers en veilig uitgaan. Met betrekking tot het onderwerp loverboys was in
eerste instantie bij de raad weinig gevoel bij de omvang van het probleem, naar aanleiding van de discussie
leerden onderzoek en politiecijfers dat in Apeldoorn sprake zou zijn van 60 gevallen, iets wat de raad zich tot
dan toe niet gerealiseerd had. Resultaat is uiteindelijk dat er nu gericht beleid en actie is met betrekking tot dit
onderwerp.
Dit voorbeeld illustreert ook dat het snijvlak raad, college en organisatie naar de burger niet te strikt moet
worden gehanteerd, daar zit de burger niet op te wachten. Het college wordt dan ook nadrukkelijk betrokken bij
“Voor de dRaad”, niet zozeer in de voorbereiding, maar tijdens het debat is het college aanwezig en kan de
verantwoordelijk wethouder vragen beantwoorden. Na de vergadering worden indieners geïnformeerd over de
voortgang, indien van toepassing. Een aandachtspunt is dat een onderwerp niet stopt bij het debat. Ook al
besluit je uiteindelijk als gemeente geen beleid te koppelen aan het debat (niets doen is ook een keuze), het is
goed dit expliciet te bevestigen en terug te koppelen aan de indieners. Je moet altijd terug geven wat je ermee
doet, ook als je er niets mee wilt. Ook worden de indieners van onderwerpen die afvallen doorverwezen.
Het “bijtgrage hondendebat” illustreert de aantrekkelijke kanten van “Voor de dRaad”: het is laagdrempelig, van
buiten naar binnen, haalt de krant en verlevendigt de politiek. In de aanloop van het debat was er een levendige
lobby om dit onderwerp te agenderen, maar tevens was er een lobby om het onderwerp “kabels ondergronds” te
agenderen. Een nek aan nekrace, maar de bijtgrage honden hebben gewonnen.
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Kritiekpunten zijn dat “Voor de dRaad” verrassende onderwerpen oplevert, waarvan het concrete vervolg vaak
wat onzeker is. De keerzijde van het publieke enthousiasme is dat de onderwerpen ook meer emotie oproepen.
En sommige politieke partijen hebben moeite met het lobbyen voor onderwerpen.
“Voor de dRaad” is een zogenaamd “lerend project”, gedurende de proefperiode is de werkwijze ervaren en
aangescherpt. De belangrijkste leerpunten tot nu toe zijn:
- een maandelijkse “Voor de dRaad” is niet haalbaar, het kost veel tijd;
- het open podium na de eerste ronde is geschrapt;
- er moet voldoende tijd voor PR en organisatie worden ingeruimd;
- er moet aandacht worden besteed aan verwachtingenmanagement;
- de pers kan een onderwerp adopteren (vereist veel PR en netwerken met de pers);
- het concept blijkt mogelijk met minimale spelregels;
- de aanpak is wennen voor ambtenaren en politiek.
Discussie
De presentatie leidt tot twee discussiepunten. De dagvoorzitter vraagt zich af hoe het agenderen van
onderwerpen door burgers zich verhoudt tot het agenderen van onderwerpen door de raad zelf? Arjan Oudbier
geeft aan dat bij de behandeling van “Voor de dRaad” niet de hele raad aanwezig is, maar dat het een
onderwerp is in één van de parallelsessies. Daarnaast agendeert de raad zelf onafhankelijk van deze input en
onafhankelijk van de door het college voorbereide onderwerpen ongeveer 100 onderwerpen op jaarbasis, “Voor
de dRaad” betreft dus maar een fractie van de raadsagenda.
Jos van der Knaap, gemeentesecretaris van Wijchen vraagt zich af of deze aanpak niet ertoe uitnodigt dat de
agenda van de samenleving direct op het bordje van de overheid wordt gelegd?
Arjan Oudbier geeft aan dat het feit dat er een discussie in de raad wordt gevoerd niet meteen betekent dat de
vervolgacties ook bij de gemeente liggen. Het is goed dat zaken geagendeerd worden, om vervolgens vast te
stellen wat je als gemeente wel doet en wat je als gemeente niet doet. En wanneer je als gemeente niets doet
is het ven belang na te denken wie dit wel kan oppakken, maar in elk geval helder aan te geven waarom je iets
niet doet. In één geval was de enige concrete actie die plaatsvond dat de indiener zelf een website geopend
heeft om te registreren wat er in zijn buurt plaatsvond.
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Aftrap middagreflectie door Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP
Organiseer een netwerk van informanten in alle geledingen van de bevolking.
De SP heeft een lange historie waar het gaat om het mobiliseren van mensen als tegenkracht om problemen te
agenderen.
In de jaren ‘70 was Paulus Jansen actief bij een bouwkundig adviesbureau om mensen te helpen met zaken als
achterstallig onderhoud en hoge stookkosten, dingen waarvan de SP wist dat mensen er problemen mee
hadden, dit was de tijd van de eerste oliecrisis. Een andere herinnering uit die tijd betreft het van de publieke
tribune afwerpen van duizenden acceptgiro’s tijdens een statenvergadering van de provincie Utrecht als protest
tegen een milieubelasting, een actie die de CDA-gedeputeerde zich 20 jaar later nog wist te herinneren als het
enige moment dat “mensen van buiten” zich massaal manifesteerden in het provinciehuis.
Heeft dualisering wat betekend als het gaat om interactie met de burger? Als het gaat om het zichtbaarder
maken van gemeente en provincie heeft de dualisering zeker bijgedragen. Het maakt het contact tussen burger
en bestuur laagdrempeliger. Er is meer aandacht voor de wijk, bijvoorbeeld verkeersdrempels en groen, het
kleine leed, zaken waar de SP zich altijd al hard voor heeft gemaakt.
Wat is er niet veranderd? Paulus Jansen herinnert zich uit de tijd dat hij in Provinciale Staten van Utrecht zat de
verkoop van UNA, de energiemaatschappij. Dat leidde destijds, 10 jaar geleden, nauwelijks tot discussie. Er was
een geheime commissievergadering met een klein openbaar staartje. Alle statenleden stemden voor op één na.
Er vond geen rekenkameronderzoek plaats, ook geen maatschappelijke discussie.
Grote onderwerpen worden volgens Paulus Jansen in essentie nog steeds voorgekookt. Dit is deels het gevolg
van coalitievorming: veel partijen betekenen coalities, soms brede coalities. Onderhandelingen worden
beklonken met een dichtgetimmerd akkoord, waar partijen zich vervolgens op richten, ook al zijn ze het er op
onderdelen niet mee eens. Het gevolg: de discussie zit op slot ook al veranderen de omstandigheden. Het
akkoord leidt tot een wurggreep.
Een volgend aspect dat hiermee samenhangt, is dat men om het eens te worden moet inleveren op het eigen
gedachtegoed en dat wringt. Mensen zijn niet gelukkig wanneer ze stemmen op een partij die als onderdeel van
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de coalitie iets anders doet dan deze voor de verkiezingen heeft beloofd. En hoe feller de partij opereert in de
campagne, des te groter is de teleurstelling onder de kiezers. In de stad Utrecht leidde een campagne van
Leefbaar Utrecht om het centrumproject – in hun en ook de ogen van Paulus Jansen een megalomaan plan - te
vervangen door iets leefbaarders in november 2000 tot een eclatante overwinning. Leefbaar Utrecht behaalde 14
zetels en werd daarmee de grootste fractie in de raad. Maar na de verkiezingen werden in een referendum drie
opties voorgelegd die weinig van elkaar verschilden. Leefbaar Utrecht zakte in 2006 naar drie zetels.
De oplossing voor dit dilemma is om elkaar op de grotere maatschappelijke vraagstukken meer ruimte te geven
tijdens coalitie-onderhandelingen. In een dergelijk coalitie-akkoord leg je alleen vast waarover de coalitiepartners
het eens zijn. Bestuurders krijgen voor andere thema’s de ruimte op zoek te gaan naar wisselende
meerderheden, zoals in het voorbeeld van Breda over Groen Links. De coalitiepartijen kunnen daardoor met hun
standpunten dichter bij hun verkiezingsprogramma’s blijven, dat is beter voor het vertrouwen van burgers in de
politiek, want burgers willen weten waar partijen voor staan.
Daarnaast houdt Paulus Jansen toch een pleidooi voor de vaste insprekers. Dergelijke mensen zijn over het
algemeen heel nuttig om zaken te agenderen.
Welke rol heeft de volksvertegenwoordiger? Je moet de agenda niet laten bepalen door het college, maar zelf
op onderzoek uitgaan en eigen informatie verzamelen (enquêtes houden, desnoods zelf metingen verrichten,
bijvoorbeeld naar luchtkwaliteit). Organiseer een netwerk van informanten in alle geledingen van de bevolking.
Dit is ook nuttig om eigen plannen en uitingen te toetsen. De SP heeft bijvoorbeeld het provocerende spotje
over de thuiszorg eerst aan de doelgroep voorgelegd.
Dualisering is geen zaak van regels veranderen, maar van mentaliteitsverandering.
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Interview met Peter Otten, voorzitter van de Vereniging van Raadsleden
Hoe doet de raad het naar buiten toe?
De Vereniging van Raadsleden richt zich op twee aspecten: belangenbehartiging van de leden en het stimuleren
van programma’s ter bevordering van professionaliteit en deskundigheid van raadsleden.
Peter Otten vindt dat gemeenteraden zich nog te weinig richten op de kwaliteit van hun eigen functioneren en de
mogelijkheden om als raad te groeien. Hij pleit ervoor dat gemeenteraden als geheel in kwetsbaarheid hun
functioneren spiegelen. Dit kan als raad onderling, in vergelijking met andere raden, maar ook door de burger
een oordeel te vragen over het functioneren van de raad. Dan gaat het niet om een politiek-inhoudelijk oordeel,
daar zijn de verkiezingen voor, maar over de vraag: hoe doet de raad het naar buiten toe: hoe toegankelijk is de
raad voor burgers en wat is de kwaliteit van de interactie?
Dick Vrieling brengt naar voren dat in Groningen de fractievoorzitters na iedere raadsvergadering gezamenlijk
terugblikken op het verloop van de vergadering. Voorwaarde hiervoor is echter een groot onderling vertrouwen
tussen fractievoorzitters. In de zaaldiscussie komt verder naar voren dat de kwaliteit van de raad ook door
buitenstaanders beoordeeld kan worden. Irma Hesp, griffier van Heemstede geeft aan dat in haar gemeente de
rekenkamercommissie een onderzoek gedaan heeft naar het functioneren van de raad. Coco Hoving, adjunctgriffier van Leeuwarden vertelt dat in Leeuwarden de raad zelf het initiatief heeft genomen om zich te laten
visiteren door een groep burgers. Burgers woonden daartoe onder andere raadsvergaderingen bij en
formuleerden zelf aanbevelingen voor de raad. Deze zijn vertaald in een plan van aanpak door de raad. Na
verloop van tijd zal een nieuwe visitatie volgen (door andere burgers).
Peter Otten juicht dit soort initiatieven toe en doet een oproep aan de griffiers om hun raden te vragen te komen
tot een programma voor het reflecteren op hun eigen functioneren, met of zonder buitenwereld.
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Peter Otten, voorzitter van de
raadsledenvereniging,
de gemeentesecretarissen Dick
Backhuizen (Barneveld), Jos van der
Knaap (Wijchen) en Esther Loenen
(Breukelen),
de wethouders Marianne Kallen
(Houten) en Hetty Tindemans
(Valkenswaard),
de griffiers Thea de Mik (Capelle aan
den IJssel) en Nelleke van Wijk
(Oisterwijk) en de burgemeesters
Hubert Bruls (Venlo), Han Polman
(Bergen op Zoom) en Jos Wienen
(Katwijk)

Middagreflectie
Die lat leg je met elkaar.
Overdenking
In de samenvatting van het ochtendgedeelte heeft Petra Habets twee principiële vragen geformuleerd voor het
bepalen van ambitie in interactie tussen burger en bestuur:
1. Wanneer bent u tevreden? Wat als de respons laag danwel eenzijdig is? Is dat erg?
2. De voorbeelden van het ochtendgedeelte betreffen allemaal pogingen vanuit gemeenten om
burgers te benaderen. Maar hoe gaat u als gemeente om met spontane acties vanuit burgers?
Durft u als gemeentebestuur los te laten? Wie mag het proces bepalen?
De onderstaande reflectie biedt handreikingen voor de discussie binnen uw gemeente voor de beantwoording
van deze vragen.
De kloof met de burger
Jos van der Knaap, gemeentesecretaris van Wijchen, stelt dat de in de ochtend voorgestelde ideeën om de
burger te betrekken charmant zijn, desalniettemin pakt het oordeel van de burger over goed bestuur (vertrouwen
in het college van B&W en vertrouwen in de vertegenwoordiging door de gemeenteraad) voor gemeenten over
het algemeen mager uit.
Oordeel
Oordeel
Oordeel Rapportcijfer Oordeel
burgers
burgers
burgers
burger als burger over
vertrouwen in waarmaken over goed
invloed als
kiezer
B&W
beloften B&W bestuur
kiezer
Gemiddelde
5,7
5,0
5,6
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl cijfers over 2007
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5,5

5,1

Oordeel burger over
vertegenwoordiging
door gemeenteraad
5,0

Daar staat tegenover dat de scores ten aanzien van dienstverlening duidelijk hoger liggen. Dat is enerzijds goed,
want het is belangrijk om als gemeente de basis op orde te hebben. Tegelijkertijd is er een trend dat de focus in
de gemeentelijke organisatie sterk gericht is op dienstverlening, waardoor het spanningsveld ontstaat dat de
burger aan de ene kant vindt dat het bestuur het slecht doet, terwijl de inspanning vanuit de gemeente vooral
gericht is op het verbeteren van de dienstverlening, die al op een ruime voldoende kan rekenen. Kortom, er ligt
een opgave om iets te doen om de kloof tussen gemeentebestuur en de bevolking te dichten.
Reële wederzijdse verwachtingen
De Vereniging voor Bestuurskunde en de Vereniging van Gemeentesecretarissen pleiten in een publicatie voor
het terugbrengen van een stukje wederkerigheid in de relatie tussen bestuur en burger 1 . Als een burger
onderdeel uitmaakt van een gemeenschap horen daar niet alleen rechten maar ook plichten bij, dan mag van de
burger verwacht worden dat hij zijn of haar steentje bijdraagt en zich medeverantwoordelijk voelt voor de
gemeenschap. Jos van der Knaap geeft aan dat je als overheid niet zomaar alle problemen op moet pakken,
maar burgers ook kunt ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Daarmee creëer je als gemeente
meer begrip voor het feit dat de beslissingen die je als gemeente moet nemen (het algemeen belang) niet altijd
eenvoudig is. In Wijchen was er bijvoorbeeld een burgerinitiatief van mensen die aan een oude laan wonen met
hoge eikenbomen. Zij wilden die bomen weg hebben. Nu kan zo’n initiatief bij de gemeente worden neergelegd
en kun je als gemeente een beslissing nemen. De gemeente Wijchen heeft er echter voor gekozen om een
groep samen te stellen uit aanwonenden, overige wijkbewoners en enkele deskundigen om zo een evenwichtig
beeld te krijgen van de voors en tegens. De groep heeft veel moeite om tot een eenduidig advies te komen.
Belangrijk is om van tevoren de verwachtingen goed te managen, in de zin dat wanneer de groep er
gezamenlijk uitkomt, de gemeente het advies zal opvolgen en wanneer de groep er niet uitkomt de gemeente
een besluit neemt en van de betrokkenen verwacht dat ze het besluit respecteren. (Het laatste is overigens
juridisch niet bindend, dus de gang naar de rechter staat altijd open voor elk individu.)
Van bestuurlijke zijde leven expliciete en impliciete verwachtingen over de mate waarin burgers bestuurlijk
participeren. Echter, wat doe je als gemeente wanneer uitgangspunt is dat in iedere wijk of kern een
wijkvertegenwoordiging is, maar wat als deze niet functioneert, sterker nog, niet wil functioneren?
1
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Een voorbeeld van een dergelijke teleurstelling beschrijft Dick Backhuizen, gemeentesecretaris van Barneveld.
Het betreft een wijkplatform van een nieuwbouwwijk. Deze wijk komt in een PPS constructie tot stand.
Onduidelijkheid tussen de directie van de PPS constructie en het gemeentebestuur heeft ertoe geleid dat het
wijkplatform de handdoek in de ring gooide. Wanneer het vertrouwen van de burger beschadigd is, is het niet
eenvoudig deze mensen opnieuw te motiveren.
Een ander punt van spanning betreft de vraag hoever participatie van burgers gaat, dat wil zeggen in hoeverre
zijn burgers niet alleen betrokken bij besluitvorming, maar ook bij het daadwerkelijk realiseren van beleid? Hetty
Tindemans, wethouder in Valkenswaard vertelt dat haar gemeente een proeftuin heeft aangemeld om burgers
betrokken te laten zijn bij de uitvoering van burgerinitiatieven, ‘niet in de zin van meepraten maar van meedoen.
Hoe krijg je de burger nou echt in beweging?’ Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het omkijken naar de buurvrouw,
belangrijke zaken voor het bevorderen van de sociale cohesie.
Hier ontstaat een dilemma: als de burger niet vanzelf komt, dan wil het gemeentebestuur iets dat de burger
wellicht niet wil: in hoeverre moet de gemeente de burger dan toch proberen te betrekken? Ad de Kroon,
gemeentesecretaris van Helmond stelt dat de burger perfect is, de burger werkt, houdt verenigingen in de lucht,
maakt wereldreizen en dan doet de gemeente nog een extra beroep op de burger. Vragen wij niet teveel van die
burger? Is een dergelijke benadering niet teveel vanuit het gemeentehuis bedacht? Dagvoorzitter Arie de Jong
vat samen: ‘Hebben we niet te hoge verwachtingen dat burgers graag participeren op een manier die wij als
bestuurders graag zien, al was het maar om draagvlak te halen of ideeën of het geruste gevoel de goede
dingen te doen voor de samenleving?’
Hetty Tindemans geeft aan dat het niet per se de overheid is die dit wil. In de kleine kern Borkel en Schaft is in
samenspraak met de inwoners een dorpsontwikkelingsplan gemaakt, waarin de inwoners zelf bedacht hebben
wat nodig is om de kern leefbaar te houden. Voor de fysieke maatregelen in het kader van verkeersoverlast of
het plaatsen van speeltoestellen lukt dat en is een vertaalslag richting wat de gemeente kan doen snel gemaakt.
Maar als het gaat om welzijn is dat veel lastiger te organiseren, vindt men elkaar net niet, terwijl het toch een
heel actieve gemeenschap betreft, bijvoorbeeld 80 inwoners zijn lid van de harmonie en dat op een bevolking
van ongeveer 1.000 mensen. De proeftuin moet inzicht bieden of er in een dergelijke situatie toch stappen te
zetten zijn. Mocht blijken dat ambities niet haalbaar zijn, is dat ook een leermoment.
De dagvoorzitter werpt in dit kader de vraag op of de overheid wel echt deel van de samenleving is.
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Niet alleen het bestuur vormt zich een beeld over wat van de samenleving verwacht kan worden, ook de
samenleving heeft verwachtingen ten aanzien van de overheid. Een deel van de onvrede over de rol van de
overheid is uiteindelijk terug te voeren op irreële verwachtingen binnen de samenleving zelf.
Weten welke onderwerpen bij welke burger leven
Esther Loenen, gemeentesecretaris van Breukelen, illustreert de diversiteit in behoeften van bewoners.
Breukelen bestaat uit drie kernen die elk een eigen cultuur hebben. Dat is voor Breukelen waar zowel raad als
college dicht bij de bevolking staan al een belangrijk gegeven, maar na de herindeling zal de nieuwe gemeente
16 kernen beslaan en zal niet elke kern automatisch vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Daarmee wordt het
belang van kernenbeleid groter.
Dick Backhuizen geeft aan dat in zijn gemeente met het oog op het behouden van een goede aansluiting met
de lokale wensen uit de 9 kernen (in omvang variërend van 270 inwoners voor de kern Kootwijk tot 30.000
inwoners voor Barneveld-dorp) 18 wijkplatforms zijn ingericht, waar een zevental burgers zitting hebben en waar
tevens vertegenwoordigers van gemeente, politie en de woningstichting plaatsnemen. Het is daarbij aan de
ambtelijke organisatie hier goed te luisteren om te zorgen dat wat uit die wijkplatforms komt ook echt
georganiseerd wordt. Het is belangrijk om ambtelijk voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om wensen te
honoreren.
Onderwerpen kunnen in de ene kern heel anders leven dan in de andere kern. Esther Loenen geeft aan dat de
herindeling in de kern Kockengen relatief belangrijker gevonden wordt dan in Breukelen de grootste kern van de
huidige gemeente, waar op dit moment zaken als zorg voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid voor de
bevolking veel meer leven dan de herindeling. Het is niet altijd dat wat je zelf denkt dat belangrijk is, door de
burger belangrijk gevonden wordt. Burgerparticipatie moet daarom niet te gekunsteld worden ingestoken voor elk
onderwerp. Daar waar een onderwerp belangrijk is voor de bevolking, is het van belang het proces richting
bevolking goed te organiseren. Een tip van Esther Loenen is goed op te letten hoe vol de publieke tribune is op
het moment dat een onderwerp voor het eerst besproken wordt. Dat is een goede indicatie om in te zoomen en
voorbereiding van verdere besluitvorming richting bevolking zo nodig anders aan te pakken.
Thea de Mik, raadsgriffier van Capelle aan den IJssel heeft eveneens de ervaring dat de interesse van burgers
sterk onderwerpsafhankelijk is. In Capelle aan den IJssel is een aantal manieren door de raad uitgeprobeerd om
burgers wat meer te betrekken.
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Enkele jaren geleden werd “Praat met de Raad” georganiseerd, een open uitnodiging aan de bevolking met als
boodschap ‘kom vooral binnen’. De opkomst hiervan viel tegen, zodat iedereen zoiets had van ‘dit doen we dus
niet meer’. Wat veel meer respons oplevert. zijn gerichte uitnodigingen. Zo was er het initiatief vanuit een
commissie uit de raad die een hoorzitting over groen organiseerde. Het bleek dat de bevolking heel veel ideeën
had en burgers coöperatief met de gemeente wilden samenwerken. Thea stelt dan ook: ‘Pak een onderwerp
beet, doe het bewust en bereid het goed voor.’ Dat werkt beter dan een algemene uitnodiging aan de bevolking.
Het gaat niet om systeemveranderingen of vergadermodellen, maar om de juiste onderwerpen, het vinden van
de krenten uit de pap. Niettemin blijft het een verrassing welk onderwerp het meeste respons krijgt.
Evenwichtige belangenafweging
Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, geeft aan dat ook in Katwijk de burger de politiek over het algemeen
goed weet te bereken, is het niet via de officiële kanalen danwel via informele contacten, er zijn vele lijnen
tussen politiek en samenleving. Aandachtspunt is daarbij niet of de geluiden wel doordringen tot de politiek,
maar of het politiek bestuur de distantie kan opbrengen om te zeggen ‘wij willen dit anders’. Hij illustreert dit aan
de hand van het accommodatiebeleid, waarbij raadsleden tijdens een behandeling meegingen in de wensen van
één bepaalde sportvereniging die tijdens een vergadering met een indrukwekkend aantal mensen
vertegenwoordigd was. Doordat de tribune was gevuld door zo’n grote groep mensen die hetzelfde geluid lieten
horen, bestond het beeld dat iedereen dit kennelijk wilde. De vraag is of op zo’n moment een goede
belangenafweging gemaakt wordt, ook rekening houdend met de andere kant van het verhaal. Het honoreren
van de wensen van deze specifieke vereniging heeft ertoe geleid dat de belangen van andere verenigingen die
op de bewuste avond niet aanwezig waren onvoldoende zijn meegewogen.
Jos van der Knaap geeft aan dat in Wijchen een inbreidingslocatie ontwikkeld wordt, hetgeen tot erg veel verzet
leidt. In de raad is een podium geboden aan degenen die tegen waren. De raad heeft dit geluid opgevat als ‘dat
moeten we niet doen’, een vergadering later volgde de teleurgestelde reactie van mensen die graag op deze
locatie een woning wilden kopen. Zijn les is daarom: wanneer je het ene geluid binnen laat komen, organiseer
dan ook dat het andere geluid binnenkomt. Dit kan ook helpen bij het uitleggen van keuzes aan de burger:
wanneer de burger ziet dat zij zelf geen eenduidige mening hebben, is het makkelijker te accepteren dat er
iemand een keuze moet maken en kan de burger minder makkelijk roepen dat ‘ze er een zootje van maken’.
Van belang is dat de raad zijn informatievoorziening goed organiseert, ook daar waar het gaat om een
evenwichtig beeld van de wensen vanuit de bevolking.
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Daar zijn verschillende manieren voor. Nelleke van Wijk, griffier van Oisterwijk, geeft aan dat in Oisterwijk dat de
raad regelmatig werkbezoeken aflegt in de drie kernen. De raad laat zich graag informeren, niet alleen via
dossiers en de bijbehorende informatie, maar ook door op pad te gaan en op locatie te kijken om achtergronden
te vernemen en de betrokkenheid met burgers, instellingen, verenigingen en bedrijven te stimuleren. Doel van
deze bezoeken is een betere besluitvorming en meer begrip voor besluiten. De raadscommissies worden vooraf
gegaan door raadsinformatie-avonden, teneinde te zorgen dat de raad goed geïnformeerd is en tot goede
besluitvorming kan komen.
Zij geeft echter ook een waarschuwing af. De raad heeft één keer de raadsvergadering zelf verplaatst naar één
van deze kernen. Hoewel dit veel bezoekers trekt, is het nadeel is dat men erg ‘voor eigen parochie preekt’
waardoor het moeilijker wordt voor de raad om eigen keuzes te maken.
Het creëren van draagvlak
Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom benadrukt het belang van het creëren van draagvlak onder de
bevolking en betrokkenen. Dit illustreert hij met de procesgang rondom de gezamenlijke sluiting door
Roosendaal en Bergen op Zoom van acht coffeeshops. Een dergelijk besluit valt weliswaar binnen de
eigenstandige bevoegdheid van de burgemeester, maar het betreft een “ferm” besluit, nog niet eerder zijn in een
gemeente collectief alle coffeeshops gelijktijdig gesloten.
In de voorbereiding zijn diverse scenario’s doorgenomen met de raad. Ook is de raad goed geïnformeerd aan
de hand van politiecijfers. Naast de gemeenteraad is ook geïnvesteerd in de betrokkenheid van de
wijkcommissies.
Uit onderzoek dat in Bergen op Zoom iedere twee jaar gehouden wordt komt naar voren dat het vertrouwen in
raad en college weliswaar toegenomen is, maar het vertrouwen van de burger in deze commissies hoog ligt in
verhouding tot college en raad. Daar kun je als politicus naar kijken als een bedreiging voor je positie, maar je
kunt ook kijken hoe je deze wijkcommissies in kunt zetten om draagvlak te winnen voor maatregelen en beleid.
In deze casus hebben de voorzitters van de wijkcommissies deelgenomen aan de vertrouwelijke
voorbereidingscommissies.
Een ander voorbeeld van draagvlak voor de werkzaamheden van het bestuur geeft Nelleke van Wijk: in
Oisterwijk schrijft de raad sinds 2004 zijn eigen jaarverslag (jaarverslag over 2003). Aanleiding vormde het
burgerjaarverslag dat de burgemeester uitbracht.
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Het raadsjaarverslag 1 bestaat uit korte stukjes over activiteiten van de raad en wordt geschreven door de
raadsleden zelf (dit jaar 15 van de 21 raadsleden). Thema’s zijn bijvoorbeeld het kernenbeleid, ouderen,
jongeren en de bezoeken die de raadsleden afleggen.
Dick Backhuizen onderstreept daarnaast het belang van lokale media. Enerzijds balen wethouders wel eens
wanneer de media punten uitlichten die minder goed uit de verf komen, anderzijds bieden de lokale media de
mogelijkheid om op een geweldige manier positief nieuws kwijt te kunnen.
Hubert Bruls, burgemeester van Venlo waarschuwt tenslotte dat het creëren van draagvlak niet gelijk gesteld
moet worden aan het pogen iedereen mee te krijgen. Wanneer de samenleving verdeeld is kan dat niet. Hetty
Tindemans vult aan dat het ook verstandig is om als bestuur na te gaan op welke terreinen wel en niet voor
optimaal draagvlak te gaan, immers de snelheid van besluitvorming mag afgewogen worden tegen de
meerwaarde die inspraak en participatie oplevert. En in de woorden van Han Polman: ‘De burger verwacht
uiteindelijk ook gewoon dat je handelend optreedt.’
Hubert Bruls signaleert dat de versplintering in de samenleving zich ook doorvertaalt in de samenstelling van de
raad. Hij houdt burgers dan ook desgevraagd graag een spiegel voor wanneer zij kritiek uiten over de opstelling
van raadsleden: ‘U krijgt de raad die u verdient. Wanneer u vindt dat de raad versplinterd is zeg ik dat bent u
ook.’
Een helder proces
Marianne Kallen, wethouder in Houten, benadrukt het belang van heldere afspraken waarbinnen geopereerd kan
worden. Als er vertrouwen bestaat tussen een raad en een college, bepaal je samen de ambitie: ‘Die lat leg je
met elkaar neer, je kiest een aantal onderwerpen waar je voor gaat en dan ga je er met zijn allen voor.
Je laat de raad wat des raads is en laat het college wat des colleges is. De raad geeft kaders en
randvoorwaarden en het college gaat daarmee aan de slag.’
Ze illustreert dit met een voorbeeld. Wanneer in Houten een nieuwe wijk wordt opgezet, krijgt het college van de
raad heel duidelijke kaders en randvoorwaarden mee, zoals het budget en welke voorzieningen er dienen te
komen. Het college en ambtelijk apparaat kunnen vervolgens samen met de burgers en omwonenden concreet
invulling geven aan het verdere proces. De raad is wel betrokken en laat zich informeren, maar bemoeit zich
niet met de uitvoering.
1

Zie voor het raadsjaarverslag 2007: http://oisterwijk.2007.burger-jaarverslag.nl/raadsjaarverslag.html
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Marianne Kallen geeft aan dat deze soepele situatie wellicht iets te maken heeft met de algemene
bestuurscultuur in Houten, die bestaat uit vertrouwen, kwetsbaarheid tonen, elkaar successen gunnen en er
samen voor gaan. Wellicht het voordeel van een nieuwe gemeente: mensen gaan voor hun gemeente, er is een
soort trots op Houten: ‘De raad heeft met al zijn verschillende ideologieën echt het gevoel dat we samen werken
aan een leefbaar Houten.’
Jos Wienen geeft aan dat in Katwijk bij beleidszaken de raad vraagt om een startnotitie, waarbij één van de
vragen is: hoe is bij dit onderwerp burgerparticipatie geregeld? Bij behandeling van de startnotitie kan de raad
kaders ten aanzien van dit proces aangeven.
Vervolgens organiseert het college de burgerparticipatie, de raad is op de hoogte en kan aanwezig zijn, maar de
afspraak is dat de raad nog niet participeert in de discussie, de raad is weer aan zet bij behandeling in de
gemeenteraad. Verder worden bij grote projecten, zoals bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk, waarbij veel
mensen interesse hebben, burgers in een vroeg stadium betrokken. Dat betekent dat de gemeente
bijeenkomsten organiseert met deskundigen waarbij niet kant-en-klare oplossingen worden gepresenteerd en
burgers een eigen inbreng kunnen leveren. De gemeente gaat met de inbreng aan de slag en koppelt bij de
volgende fase terug wat met de eerdere inbreng is gedaan. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.
Peter Otten brengt naar voren dat bij externe bijeenkomsten het goed kan zijn te werken met een presentatie
door derden danwel een onafhankelijk voorzitter en een en ander niet door de ambtelijke organisatie te laten
begeleiden die per definitie partij zijn.
Jos Wienen beaamt dat dit in bepaalde situaties zeker verstandig kan zijn, zeker als het gaat om gevoelige
dossiers waarbij de burgers alle kansen moeten hebben hun bijdrage te leveren en zich niet door het college
beperkt moeten voelen. In andere situaties is het juist verstandig als college positie in te nemen en ergens voor
te staan.
Een professioneel politiek proces
Han Polman benadrukt dat dualisering samenspel is. Vanuit deze gedachte is in Bergen op Zoom na de
verkiezingen een werkgroep ingesteld bestaande uit twee wethouders, vier raadsleden, twee directieleden, de
gemeentesecretaris, de griffier en hemzelf als burgemeester.
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De vragen die centraal stonden waren enerzijds hoe het college de raad moet faciliteren en anderzijds wat de
raad kan verwachten van college en ambtelijke organisatie. Dit heeft vorm gekregen in een zogenaamde
politieke jaaragenda. Daarin staat met een redelijke inschatting welke onderwerpen per kwartaal geagendeerd
worden, zodat de raad zich kan voorbereiden, soms met een hoorzitting, soms met de vraag naar een
startnotitie en niet in de laatste plaats hebben de fracties die ook zelf hun agenda moeten maken een handvat
om gedurende het jaar punten ter profilering voor te bereiden.
Jos Wienen wijst erop dat dualisering versterkt dat de raad als blok optreedt en daar zit een risico in. Het
voordeel is dat de raad zelfstandiger opereert, maar het gaat uiteindelijk om democratie en politieke discussie.
Dus het gaat er niet om dat dè raad als geheel dè burger vertegenwoordigt, maar dat vertegenwoordigers van
politieke partijen met visies zitting hebben in de raad die discussie voeren met elkaar en met burgers, waarmee
het politieke democratische proces versterkt wordt.
Dat proces gedijt bij een goede rolopvatting van partijen. Hubert Bruls benadrukt dat mensen ergens warm voor
maken de enige manier is om mensen echt ergens bij te betrekken. Zolang een raad zich druk maakt over
proces en procedures zal er niet één burger komt inspreken. Daarnaast geven dergelijke discussies veel ruimte
voor bestuurders, die hebben een makkelijke avond en houden de regie op wat er inhoudelijk gebeurt.
Het gaat erom dat je als raad richting burgers benadrukt dat je relevant bent, ertoe doet. Kaders stellen is een
inhoudelijke aangelegenheid. Hubert Bruls licht dit toe aan de hand van de aandacht voor de indicatoren in de
programmabegroting. Dat zal altijd een vrij technische aangelegenheid blijven. Ook dit leidt af van de rol van
volksvertegenwoordiger.
De dagvoorzitter vraagt zich daarbij af of de relatief geringe profilering van raadsleden op inhoud iets te maken
heeft met wat Thijs Wöltgens 15 jaar geleden signaleerde: er is onzekerheid onder politici: ‘Zou het niet zo
moeten zijn dat mensen die in de politiek zitten niet zozeer naar de burger moeten lopen en vragen ‘wat wil je
dat ik doe?’, maar veeleer hun nek moeten uitsteken en zeggen: ‘steun mij’?
Hubert Bruls antwoordt dat het voor hem èn èn is: ‘Het gaat er niet om dat je als bestuurder van de kansel af
preekt. Als je autonoom bent dan accepteren mensen ook wel dat iemand van standpunt verandert, wanneer
maar zichtbaar is wat de reden van deze standpuntswijziging is.’
Marianne Kallen geeft aan dat ook bij de totstandkoming van een collegeprogramma zaken benoemd kunnen
worden waarin partijen elkaar vrij laten en wisselende meerderheden opzoeken. Dat is deze collegeperiode in
Houten gebeurd en werkt goed.
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Jos Wienen attendeert op een ander aspect: goed voorbereide participatie maakt de rol van college en raad
kleiner. Wanneer ambtelijk breed overleg heeft plaatsgevonden en betrokkenen zijn tevreden, wie heeft dan nog
het lef om te zeggen ‘wij vinden iets anders’? Participatie is een sterk instrument voor de partij die ermee bezig
is.
Peter Otten stelt Hubert Bruls de vraag hoe je als voorzitter van de raad je raadsleden ‘het pand uitkrijgt’ en
aanspreekt op hun professionaliteit?
Hubert Bruls geeft aan dat hij dat niet in het openbaar doet, dat heeft met respect te maken. Hij bespreekt dit in
het presidium en het fractievoorzittersoverleg. Als het gaat om verdere professionalisering van de raad koerst hij
op raadsleden met ambitie, over het algemeen raadsleden die zich wat geremd voelen in de technocratische
omgeving, raadsleden die proberen het debat op te zoeken op zodanige manier dat ze mensen mobiliseren:
‘Deze raadsleden koester ik, uiteraard niet openlijk maar ik moedig ze wel aan.’
Ook Thea de Mik benadrukt het belang van initiatiefnemers in de raad die anderen in hun enthousiasme
meetrekken en een onderwerp agenderen.
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Afsluiting door Jan Dirk Pruim, griffier van Almere
Gehoor krijgen betekent gehoor geven, maar moet niet betekenen het oor laten hangen.
Als afsluiting geen samenvatting, maar wel enkele punten om bij stil te staan. In een tijd van globalisering neemt
de roep om lokalisering toe en daarom een pleidooi om het lokale bestuur te herontdekken en te zorgen dat
lokaal bestuur ertoe doet.
Uit de gepresenteerde voorbeelden en de reflectie komt naar voren dat Nederland niet uniform is en dat het
goed is de diversiteit te koesteren. Ook blijkt een grote waardering voor de burger en de inbreng die deze kan
hebben, het benutten van de “wisdom of the crowds”, waarbij onderkend wordt dat die burger best in staat is te
nuanceren en veel relevante kennis heeft. Het is belangrijk die kennis te benutten en daarom is het belangrijk te
experimenteren, van elkaar te leren en inspiratie op te doen.
Tegelijkertijd zijn gekozen burgers één van de meest geproblematiseerde bevolkingsgroepen van Nederland en
daar moeten we voor oppassen. Op dit moment leeft de vraag: kan lokale politiek er nog toe doen? ‘Stel: u bent
gekozen en vult op deze manier uw burgerschap en burgerplicht in. Na een jaar lang folderen neemt u zitting in
de gemeenteraad en ontmoet dan direct een systeem dat zegt: wat u altijd heel goed deed, kunt op dit moment
niet meer, u moet zich aanpassen in plaats van andersom. U wilt iets betekenen in de samenleving en dan krijgt
u te horen dat dat niet het geval is. Een gemeentebegroting wordt bijvoorbeeld vaak als nauwelijks
beïnvloedbaar gepresenteerd en de raadsdiscussie gaat uiteindelijk ook maar over misschien een half procent
van die begroting. Uiteindelijk, na drie jaar begrijpt u enigszins hoe u invloed binnen dit systeem kunt uitoefenen,
maar dan moet u zich opmaken om weer te worden gekozen.’ Een weinig aanlokkelijk beeld. Daarom een
oproep om de gekozen burger meer te steunen.
We zijn op weg naar een nieuw maatschappelijk evenwicht, nieuwe vormen van bestuur en interactie. Er zijn
diverse voorbeelden gepasseerd die aangeven hoe dit vorm zou kunnen krijgen. Dit transitieproces vraagt
leiderschap en leiderschap gaat over de vraag wie je de glansrol geeft. Een belangrijke vraag daarbij is wie er
nou eigenlijk gaat over de contacten met de burgers? Is dat de ambtelijke organisatie, het college of zijn dat de
gekozen burgers? Een goede roldefinitie helpt om tot goede resultaten te komen.
Het politiek leiderschap hoort in de raad, dat hoort transparant en zichtbaar te zijn. Van het dagelijks bestuur
vraagt dit ander leiderschap: bent u als college in staat om die gekozen burgers een glansrol te geven?
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Gehoor krijgen betekent gehoor verlenen, maar moet niet betekenen het oor laten hangen. Een sleutelwoord
hierbij is vertrouwen, vertrouwen in een combinatie van nieuwe vormen van burgerschap en lekenbestuur. Uit
een studie van een Amerikaans instituut dat democratie toetst werd onlangs duidelijk dat het niet goed gaat met
democratisering in de wereld. Een uitzondering vormde het lokaal bestuur in Nederland. Daarom tot slot twee
pleidooien: laten we proberen nooit uitgeleerd te zijn en op zoek blijven naar nieuwe vormen van interactie.
Daarnaast mogen we iets meer trots tonen, trots om in die stad en gemeente te wonen, daarbij hoort ook trots
op het eigen bestuur.
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Lessen over de relatie tussen burger en gemeentebestuur
Gehoor krijgen is gehoor verlenen
Een goed begrip van wat leeft in de samenleving is de basis om goed te kunnen opereren als gemeentebestuur.
Daartoe moeten bestuurders open staan voor signalen uit de lokale samenleving en deze op een slimme manier
oppikken. Of dit nu plaatsvindt door raadsinformatie-avonden voor een breed publiek te organiseren, vorm te
geven aan wijk- en kernenbeleid, budgetten beschikbaar te stellen voor initiatieven van bewoners en hier
eventueel bewoners over te laten stemmen of zelf zaken op te laten pakken, burgers actief invloed te geven op
de agenda van de raad of als burgemeester de tijd te nemen om door de stad te fietsen: blijf creatief in het
opzoeken van de burger. Koester ook de fanatieke insprekers, de “gestaalde kaders”. En… sta open voor de
manieren waarop de burger u als gemeente opzoekt!
Participatie betekent ruimte geven
Participatie vergt van een bestuurder het vermogen te kunnen loslaten. In een sterk participatief traject
transformeert zijn rol van besluiten op inhoud naar bewaking van een goed verlopend proces en zelfs het proces
hoeft niet altijd door de gemeente gestuurd te worden. Het is spannend om als bestuurder de inhoud los te
durven laten, maar vertrouw op de ‘wisdom of the crowds’, immers burgers zijn ook kritisch ten aanzien van wat
er in hun leefomgeving gebeurt.
Wees herkenbaar
Als bestuurder is er altijd het spanningsveld tussen afstemming met coalitiepartners en optimale
vertegenwoordiging van de directe achterban. Welk contract heeft voorrang: dat met de burger of met de
coalitiepartners? Herkenbaarheid vergt voor partijen de ruimte een eigen geluid te kunnen laten horen. Dit is
essentieel voor het vertrouwen van de burger.
Wees betrouwbaar
Participatieve processen dienen goed ingericht te zijn, met helderheid over ieders rol. Tegelijkertijd mag het voor
een burger niet uitmaken waar hij zijn geluid afgeeft, het is voor de burger tenslotte één gemeente. De burger
moet het vertrouwen hebben dat zijn geluid op de goede plek terechtkomt.
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Tevens hebben burgers, wanneer ze suggesties doen ook recht op terugkoppeling over wat er met hun input
gebeurd is, ook als deze input om – goede redenen – niet leidt tot vervolgstappen.
En helemaal aan de basis: zorg dat deze op orde is. Een betrouwbare overheid neemt de telefoon op en houdt
zich aan afhandelingstermijnen.

.

Gehoor verlenen betekent niet het oor laten hangen
Bestuurders maken ook in processen met burgerparticipatie een eigenstandige afweging. Participatie betekent
niet dat het politieke afwegingsproces verdwijnt. Het publiek domein gaat nieuwe vormen van besluitvorming
zien, waarbij in de kern sprake blijft van een democratisch proces. Een proces waarbij je als bestuur er zorg
voor draagt dat wanneer je het ene geluid binnen laat komen je ook het andere geluid binnen laat komen en op
basis daarvan een afweging maakt
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Bureaupresentatie Petra Habets Advies & Ontwikkeling
Petra Habets Advies & Ontwikkeling is uw partner op het snijvlak van
bestuur en organisatie. Een klein hoogwaardig team van bestuurskundig
adviseurs staat u terzijde bij beleidsmatige vraagstukken op politiekstrategisch niveau met oog voor praktische implementatie en draagvlak.
Op basis van gedegen ervaring kunnen wij u ondersteunen bij:
- Visievorming, het opstellen van een strategische agenda en het
afwegen van alternatieven;
- discussie met gemeenteraad, (wijk)bewoners, maatschappelijke
partners en andere overheden;
- procesbegeleiding, teambuilding en noodzakelijke
organisatieveranderingen.
Ook kunt u ons inschakelen voor interim-management, programma- en
projectleiderschap van grote projecten of de begeleiding van
onderhandelingen met uw partners.
Petra Habets Advies & Ontwikkeling opereert vanuit twee passies: het op
een hoger plan brengen van publieke organisaties en mensen inspireren
vastzittende patronen en processen te doorbreken.
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Profiel bureau
Petra Habets Advies & Ontwikkeling is een netwerkorganisatie bestaande
uit professionals die ruimschoots hun sporen hebben verdiend als
manager, strategisch beleidsmedewerker of projectleider in publieke
organisaties.
We zijn gewend aan de soms weerbarstige praktijk van een politiek
bestuurlijke omgeving en kunnen daarom met de nodige pragmatiek
schakelen om te komen tot oplossingen met een solide draagvlak.
Deze bijzondere kwaliteit bouwen we verder uit door het werken in duo’s
van tenminste twee ervaren medewerkers, waarbij junior medewerkers
slechts worden ingezet ter aanvulling. Zo garanderen wij de senioriteit die
noodzakelijk is om voor u het beste resultaat neer te zetten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Petra Habets Advies & Ontwikkeling heeft op jaarbasis tijd gereserveerd
voor activiteiten met een maatschappelijk nut. Non profit organisaties
werkzaam op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur of met een
andere ideële doelstelling, kunnen hiervan gebruik maken en contact met
ons opnemen.

Actueel: Intervisiebijeenkomsten voor griffiers
De griffier is het steunpunt waar de gemeenteraad op kan rusten en
vervult een belangrijke scharnierfunctie tussen de ambtelijke organisatie
en de politieke arena. Omdat de griffier een eigenstandige functie vervult
ten opzichte van de gemeentesecretaris en de organisatie is de
griffiersfunctie tevens een eenzaam beroep. Daarom kan het prettig zijn
om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse hectiek om met
collega’s uit andere gemeenten onder deskundige begeleiding ervaringen
uit te wisselen en zo aan verdere professionalisering te werken.
Ook in het seizoen 2009/2010 organiseert Petra Habets Advies &
Ontwikkeling eenmalige intervisiebijeenkomsten voor griffiers. Teneinde
optimale flexibiliteit te kunnen bieden hebben we besloten de frequentie
te verdubbelen. Vanaf september 2009 vinden de intervisiebijeenkomsten
plaats op de vierde woensdagmiddag van de oneven maand en de
tweede vrijdag van de even maand.

eigen leerdoel, waarbij de andere deelnemers en begeleiders zorgen
voor spiegeling en feedback, zodat de deelnemer wordt uitgedaagd te
komen tot inzichten en oplossingen die in de praktijk werken.
Door niet alleen aan de eigen leerdoelen te werken, maar ook actief bij te
dragen aan de leerdoelen van anderen wordt zelfreflectie en “de kunst
van het vragenstellen” extra gestimuleerd.
Vanwege de wisselende groepssamenstelling kiezen we bewust voor een
maximum van drie à vier deelnemers en een zware procesbegeleiding
door twee personen, zodat er veel ruimte is voor individuele oefening en
feedback in een veilige omgeving.
Binnenkort: intervisiebijeenkomsten voor gemeentesecretarissen
Binnenkort zullen we volgens dezelfde opzet ook starten met
intervisiebijeenkomsten voor gemeentesecretarissen.

Intervisiebijeenkomsten: aanpak en werkwijze
De intervisiebijeenkomsten kennen een open inschrijving zodat u
afhankelijk van uw persoonlijke behoefte en agenda kunt besluiten deel
te nemen.
Na aanmelding volgt een telefonisch intakegesprek waarin verwachtingen
worden afgestemd en het leerdoel in kaart wordt gebracht en zonodig
afgebakend. De mogelijkheid bestaat tot het inbrengen van een eigen
case, maar dit mag ook een algemeen leerdoel zijn.
Tijdens de bijeenkomsten gaat iedere deelnemer aan de slag met zijn
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Actueel: dossier verkiezingen

Een goede raad voor een nieuwe raad

Continuïteit in verkiezingstijd

Heeft u zich als griffier voorgenomen om dit najaar samen met uw raad
te reflecteren op de afgelopen raadsperiode?
Wij ondersteunen u graag bij de organisatie van een workshop met
sleutelpersonen om te inventariseren welke aandachtspunten ten aanzien
van het functioneren van de raad vast te houden voor een volgende
periode en welke punten in een volgende periode extra aandacht te
geven.

Het drietal burgemeester, griffier en gemeentesecretaris is de enige
constante factor die in verkiezingstijd voor continuïteit kan zorgen. De
taken van u en uw collega’s grijpen zodanig in elkaar dat het belangrijk is
dat u vanuit uw eigen rol en verantwoordelijkheid in samenspel met
elkaar de continuïteit waarborgt. Kortom: Hoe gaat u goed voorbereid de
verkiezingstijd in en draagt u zorg voor een soepele overgang naar een
nieuwe raads- en collegeperiode?
Op donderdag 17 september 2009 - tussen het congres van de
Vereniging van Griffiers en het congres van de VGS - organiseert Petra
Habets Advies & Ontwikkeling daarom samen met het congres- en
studiecentrum VNG en Universiteit Nyenrode in Kasteel Nyenrode voor
burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers de studiedag
"Continuïteit in verkiezingstijd".
Thema-intervisiebijeenkomsten
Heeft u zich als griffier ook voorgenomen de luwte van het zomerreces te
benutten voor het maken van uw draaiboek voor de verkiezingen?
Op dinsdag 4 augustus en donderdag 20 augustus organiseren we in de
binnenstad van Utrecht twee afzonderlijke themabijeenkomsten waarin
we de aspecten die in dit draaiboek aan de orde kunnen komen de revue
laten passeren.
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Actueel: Samen de wijk in
De burger ervaart zichzelf in relatie tot zijn gemeente in de eerste plaats
als wijkbewoner. De directe leefomgeving is daarmee de belangrijkste
focus van de burger.
De relevantie van wijk- en buurtgericht werken staat niet ter discussie,
maar bij de concrete invulling staat u als bestuur voor de nodige
dilemma’s. Een kleine greep uit vraagstukken rond wijkgericht werken:
Hoe stemt u verwachtingen af?
Elk aanbod creëert zijn eigen vraag. Wijkgericht werken balanceert op
een wankel koord tussen enerzijds het stimuleren van de burger om
samen de wijkspecifieke problemen aan te pakken en anderzijds duidelijk
maken waar de grens ligt van wat de gemeente kan.
Hoe houdt u de aandacht van de burger vast en voorkomt u
teleurstelling?
Wie vertegenwoordigt de wijk?
Het liefst wilt u uw activiteiten toesnijden op de behoeften van individuele
wijkbewoners, maar kunt u de gemiddelde wijkbewoner wel bereiken?
Hoe komt u voorbij de geprofessionaliseerde burger (enerzijds die
enkeling die spontaan in alle platforms participeert en anderzijds de
notoire klager)? Organiseert u inloopavonden of richt u panels in van
wijkbewoners? Of schrijft u heuse verkiezingen uit voor wijkraden? En
welke legitimatie is vereist van deze organen? Hoe verhouden afspraken
die met deze organen gemaakt worden zich tot de bevoegdheden van de
raad?

Hoe breed is wijkgericht werken?
Wijkgericht werken start in veel gemeenten vanuit de fysieke component,
maar hoe integreert u deze met de sociale en een veiligheidscomponent?
Hoe ent u uw organisatie op wijkgericht werken?
Betekent wijkgericht werken dat de hele organisatie gekanteld moet
worden? Of beperkt wijkgericht werken zich tot een aanpak die per
afdeling afzonderlijk vorm gegeven kan worden?
Hoe gaat u om met uw partners?
Gemeenten nemen in hun relatie met andere partners in de wijk graag de
regierol op zich, maar wat houdt regie in? En is regie altijd wel
noodzakelijk?
Inspraak, participatie of samen aan de slag?
Wijkgericht werken houdt de belofte in zich van een verkleining van de
kloof tussen burger en overheid. Echter ook bij een wijkgerichte aanpak
kan de burger zich prima opstellen als consument zonder dat hij wordt
geprikkeld tot participatie. Anderzijds betekent participatie niet dat burgers
alles naar hun zin kunnen vormgeven. U zult als gemeente om moeten
gaan met tegenstrijdige signalen: ook wijkbewoners zijn het onderling niet
altijd eens.
Indien u het wijk- en buurtgericht werken een extra impuls wilt geven kunt
u met ons contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak voor een
oriënterend gesprek.
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Actueel: Van duaal duel naar duaal samenspel

Actueel: Hoe scoort u op uw bestuursakkoord?

In de dagelijkse praktijk kennen veel gemeenten spanning tussen raad en
college over ieders rol bij beleidsvorming. Een onderzoek van Petra
Habets Advies & Ontwikkeling bij twintig grote gemeenten laat echter óók
voorbeelden zien waar college en raad elkaar uitstekend hebben
gevonden in kaderstelling en beleidsvorming.

Over minder dan een jaar zullen er ook in uw gemeente verkiezingen
plaatsvinden. Een belangrijk moment dat essentiële vragen oproept: wat
is er terecht gekomen van de ambities uit uw collegeprogramma? Welke
punten moeten vastgehouden worden voor een volgende raadsperiode?
Wat zijn de discussies waar een nieuw college zich op moet
voorbereiden? Het is belangrijk aandacht te besteden aan deze vragen,
immers de mate waarin u zorg draagt voor een goede overdracht van
belangrijke dossiers naar een volgende periode is een indicator van uw
bestuurskracht.

Daarom heeft Petra Habets Advies & Ontwikkeling samen met het
Congres- en Studiecentrum VNG onder de titel “Van duaal duel naar
duaal samenspel” op 24 april 2008 een studiemiddag over dit onderwerp
georganiseerd.
Op onze site kunt u het verslag van deze bijeenkomst downloaden.
Indien u het duale samenspel binnen uw gemeente wilt inventariseren
kunt u uiteraard contact met ons opnemen voor een vrijblijvende afspraak
voor een oriënterend gesprek.
Najaar 2010 en voorjaar 2011 verwachten wij twee vervolgbijeenkomsten
te organiseren over de vorming van een strategische agenda met
specifieke aandacht voor de afzonderlijke buurten en kernen en de
concrete invulling van het buurt- en wijkgericht werken in de vorm van
een participatieve aanpak in relatie tot het politiek bestuur.
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Petra Habets Advies & Ontwikkeling staat u graag terzijde in deze
bijzondere periode door te inventariseren hoe u deze periode in wilt
gaan, maar ook bijvoorbeeld bij het opstellen van
overdrachtsdocumenten, inwerkprogramma’s en de eindevaluatie van het
collegeprogramma.
Als illustratie van onze expertise treft u hierna onze visie op de aanpak
van de evaluatie van het collegeprogramma aan. Wij kunnen u
desgewenst ook voorbeelden verstrekken van tussenevaluaties die wij
hebben uitgevoerd.
Indien u geïnteresseerd bent en meer wilt weten nodigen wij u van harte
uit contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek
over onze mogelijke rol bij uw opgave om de overgang naar een nieuwe
raads- en collegeperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een balans van uw collegeprogramma: onze aanpak nader toegelicht
Onze aanpak kent drie uitgangspunten:
•

•

•

wij kiezen voor een contextuele benadering: even belangrijk als
het op analytisch verantwoorde wijze in kaart brengen van de
stand van zaken is het plaatsen hiervan in de juiste lokale en
politiekbestuurlijke context.
De balans is uiteindelijk niet ons verhaal maar het verhaal van
het college: wij confronteren u als college met de uitkomsten van
onze analyse en bereiden vervolgens samen met u de
verantwoording richting gemeenteraad, burgers en partners voor.
Tenslotte is maatwerk essentieel. In overleg met u komen wij tot
een pragmatische aanpak die naadloos past in uw lokale
situatie.

Het collegeprogramma zelf geplaatst in de juiste context
Een collegeprogramma is in de eerste plaats het resultaat van een
overeenkomst tussen de coalitiepartijen. Daarnaast is het een
visiedocument voor de collegeperiode maar ook een verzameling van
concreet te realiseren acties, intenties, uitgangspunten en
randvoorwaarden. Een balans van het collegeprogramma vergt daarom
een analyse van het collegeprogramma zelf. Dit vereist zowel een
kritische bedrijfskundige blik, bijvoorbeeld ‘wat kan als harde belofte
beschouwd worden, wat is daarvan zichtbaar?’ als een politiekbestuurlijke blik, met vragen als ‘in welke context moeten toezeggingen
gezien worden? Welke invloed heeft het college op de realisatie van de
afspraken?’

realisatie van het collegeprogramma. Wij benaderen dit vraagstuk echter
niet sec vanuit de vraag welke acties uit het collegeprogramma wanneer
zijn uitgevoerd, cijfers en data zeggen namelijk niet alles. We
inventariseren ook die acties die prima passen in de geest van het
collegeprogramma, maar in het oorspronkelijke programma niet zijn
opgenomen. Tevens gaan wij na in hoeverre de ambities en afspraken uit
het collegeprogramma nog passen in de werkelijkheid van dit moment.
Van stand van zaken naar uw verantwoording
De laatste pijler onder onze aanpak is het voorbereiden van de
verantwoording over de resultaten. Wij helpen u de balans op zodanige
wijze te presenteren dat u met een goed gevoel het debat aan kunt gaan
met gemeenteraad, partners en burgers.
Hoe komen we tot maatwerk bij deze balans?
Omdat u als college alleen gebaat bent bij een presentatie van de balans
die uw eigen verhaal vertelt en niet zomaar een rapportage van een
bureau, kan onze aanpak alleen maar slagen wanneer wij naadloos
aansluiten bij uw behoeften en daarin maatwerk leveren. Maatwerk houdt
in ieder geval in:
•
•

•

dat wij onze analysemethode altijd vertalen naar het
begrippenkader dat u zelf hanteert
dat onze aanpak in overleg met u vorm krijgt. Dat geldt zowel
voor de diepgang van het traject, wie we in het traject betrekken,
wat wij voor u kunnen doen en wat u liever zelf doet
dat de wijze en vorm van presenteren altijd conform uw wensen
plaatsvindt.

De uitvoering van het collegeprogramma geplaatst in de juiste context
Onze aanpak is uiteraard gericht op het zo volledig mogelijk in beeld
brengen welke activiteiten hebben plaatsgevonden in het kader van de
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Actueel: Vitaal kapitaal

Coaching & Intervisie: inleiding

Tegenwoordig is één op de zes gemeente-ambtenaren 55+. Omdat ook
de gemiddelde leeftijd van de gemeente-ambtenaar ouder dan 45 is
neemt het aantal medewerkers in deze leeftijdscategorie de komende
jaren alleen maar toe.

Soms kan het prettig zijn te sparren over de hobbels die u in uw werk als
bestuurder, directeur of professional tegenkomt. Deels kan dat in directe
kring, maar een onafhankelijke derde kan u begeleiden afstand te nemen
van de situatie en deze in een verfrissend perspectief te plaatsen. Ook
biedt dit u de veiligheid te onderzoeken waarom u bepaalde zaken
complex vindt en wat u daaraan kunt doen.

Chi At Sea en Petra Habets Advies & Ontwikkeling slaan de handen
ineen om u en uw oudere medewerker elkaar te laten herontdekken.
Allereerst brengen wij samen met u uw oudere medewerker en de
mogelijkheden die uw organisatie de oudere medewerker kan bieden in
kaart. Wie zijn deze personen? Welke rol spelen ze in uw organisatie?
Maar nog belangrijker: welke rol kunnen ze spelen in uw organisatie?
Wij helpen u en uw managers bij het opstellen van op maat gesneden
plan van aanpak erop gericht de kwaliteiten en ambities van de oudere
medewerker zo optimaal mogelijk af te stemmen op de organisatie.
De volgende stap is dat uw medewerkers hun eigen kracht en rol
ontdekken. Hierbij kunnen we u ondersteunen middels trainingen en
gerichte coaching voor zowel uw MT-leden als de oudere medewerkers.
Dit leidt tot een hernieuwde verbintenis tussen uw medewerker en uw
organisatie, waarin u elkaar nog lang zult blijven inspireren.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u uiteraard contact met ons opnemen
voor een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek.
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Om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te
destilleren kunt u bij Petra Habets Advies & Ontwikkeling zowel terecht
voor individuele coaching, teamcoaching of gewoon een
klankbordgesprek. Daarnaast begeleiden we intervisie-sessies.
Bij dit alles staat maatwerk centraal. Het gaat erom dat u die begeleiding
vindt die past bij uw situatie. Iedere coach of procesbegeleider heeft
zijn/haar eigen aanpak & specialiteit.
Dat is niet alleen een kwestie van professionaliteit, maar zeker ook van
een persoonlijke klik.
Deze klik kunt u wellicht vinden bij ons, maar dat is zeker niet
vanzelfsprekend. Petra Habets Advies en Ontwikkeling werkt daarom op
incidentele basis samen met Chi at Sea, Diemen & Van Gestel
Talentontwikkeling en Lumenz Talentontwikkeling.
Deze site geeft u inzicht in onze visie, benadering en werkwijze. Als u dit
aanspreekt kunt u directeur Petra Habets persoonlijk benaderen voor een
afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Coaching & Intervisie: klankbordgesprek
Soms staat u professioneel voor situaties waarin van u verlangd wordt
over complexe aangelegenheden beslissingen te nemen of een
ingewikkelde kwestie over het voetlicht te brengen. Zeker wanneer de
belangen divers zijn kan het prettig zijn de materie zowel inhoudelijk als
procesmatig met een buitenstaander door te nemen.
In één of enkele klankbordgesprekken komt u in korte tijd een stap
verder door de gezamenlijke analyse van de situatie, het in kaart brengen
van opties en eventueel het voorbereiden van uw aanpak. Ervaring leert
dat het concreet oefenen door middel van rollenspel hierbij erg effectief
kan zijn.
Ook kan er op meer structurele basis sprake zijn van situaties die u
complex vindt, bijvoorbeeld de omgang met mensen die het slechtste in u
naar boven weten te halen, maar waar u professioneel niet omheen kunt
of de wens om te sparren over een volgende stap in uw loopbaan en de
activiteiten die u nu moet ondernemen om daar te komen. In dat geval is
individuele coaching wellicht aan te raden.
Coaching & Intervisie: individuele coaching
Individuele coaching is erop gericht u te ondersteunen een door u
geformuleerd werkgerelateerd doel te bereiken. Dit doel kan inhoudelijk of
meer procesmatig gericht zijn. Door u te spiegelen en te prikkelen,
kritische vragen te stellen en u te confronteren helpt coach Petra Habets
u uw vraagstuk te lijf te gaan. Op basis van een door uzelf geformuleerd
plan van aanpak gaat u zelf op gestructureerde wijze aan de slag.

Goede coaching balanceert op een slap koord tussen betrokkenheid en
onbevangenheid.
Een coach biedt de grootste meerwaarde zolang hij of zij de situatie van
de gecoachte met een onbevangen blik kan beschouwen en hem of haar
daarover kan spiegelen. Dat betekent dat coach en gecoachte ernaar
moeten streven om in een zo kort mogelijke gesprekkencyclus tot
resultaat te komen (4 tot maximaal 7 gesprekken van anderhalf uur).
De benadering van Petra Habets kenmerkt zich daarom door:
- een praktische gestructureerde aanpak waarbij niet dieper wordt
gegaan dan nodig is voor het oplossen van de coachvraag
- gedegen inzet van de gecoachte ook buiten de gesprekken zelf,
zowel in de formulering van de coachvraag, het opstellen van
het plan van aanpak als het maken van reflectieverslagen
- het aanhouden van voldoende tijd tussen gesprekken waarin de
gecoachte kan experimenteren met aangereikte concepten.
Waar moet u bij stil staan alvorens een traject van coaching in te gaan:
- bij coaching staan leerprocessen ten aanzien van de
werksituatie centraal, sommige vraagstukken lenen zich door de
diepte derhalve niet voor coaching
- een coachvraag is geen adviesvraag, belangrijker dan de
aangedragen concepten zijn de bereidheid en het vermogen van
de gecoachte zelfstandig aan de slag te gaan.

53

Coaching & Intervisie: teamcoaching

Tenslotte

Teamcoaching is erop gericht de samenwerking en communicatie binnen
een team te optimaliseren zodat zowel het team als de individuele leden
beter gaan presteren.
Of het nu gaat om samenwerking die net van de grond komt, van
personen die elkaar nog niet goed kennen of de samenwerking binnen
bestaande teams, ons doel is het proces te faciliteren zodat de
individuele en organisatiedoelstellingen op elkaar afgestemd worden.

Directeur drs. Petra Habets EMIA is voorzitter van de
rekenkamercommissies van Zwijndrecht.
Daarnaast is haar echtgenoot directeur van Audit Services Rotterdam en
voorzitter van de rekenkamercommissie van Waddinxveen.
Om – de schijn van - verstrengeling van belangen te voorkomen kan
Petra Habets Advies & Ontwikkeling derhalve geen opdrachten
aannemen van deze organisaties en van organisaties die als verbonden
partij of gesubsidieerde organisatie aan hiervoor genoemde gemeenten
gelieerd zijn.

Door middel van spiegeling en spel gaan we samen met u als team op
zoek naar wat u bindt, soms naar wat u van elkaar vervreemdt, altijd
erop gericht dat het team zelf geïnspireerd tot oplossingen komt.
Coaching & Intervisie: intervisie
Periodiek organiseert Petra Habets Advies & Ontwikkeling
intervisiebijeenkomsten voor specifieke groepen professionals of rondom
thema’s.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van deze bijeenkomsten of
wanneer u binnen uw eigen organisatie(netwerk) platforms voor intervisie
wilt opstarten kunt u contact met ons opnemen.
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Om in de rol als rekenkamervoorzitter onafhankelijk te kunnen
functioneren als opdrachtgever van collega-adviesbureaus neemt Petra
Habets Advies & Ontwikkeling ook geen opdrachten voor
rekenkameronderzoek aan.

Onze partners
Lumenz talentontwikkeling (Menno van Ginkel)

Lumenz talentontwikkeling begeleidt veranderingen door middel van
trainingen, coaching, teamontwikkeling en proces-begeleiding. Lumenz
helpt individuen en organisaties om de aanwezige talenten te ontdekken
en volledig in te zetten. Hun kracht ligt in de ontwikkeling van teams die
beter (samen)werken. Hun aanpak is effectief, verrassend, energiek en
inspirerend.
Menno van Ginkel (44) is medeoprichter en – eigenaar van Lumenz.
Voordat hij in 2002 voor zichzelf begon werkte hij ruim tien jaar voor de
rijksoverheid. Als trainer, coach en adviseur werkt hij veel voor
gemeenten en andere publieke organisaties.

Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling
(Wilbert de Kroon)

Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling adviseert met betrekking tot en
begeleidt ontwikkelingsprocessen. Op individueel-, team- en
organisatieniveau. Van persoonlijke coaching, management development
tot regie over veranderingsprocessen.
Wilbert de Kroon beschikt over een ervaring van meer dan 20 jaar als
organisatieadviseur/coach in de profit- én de not-for-profit-sector. Hij
wil uw sparringpartner zijn die vanuit een persoonlijke benadering
faciliteert, confronteert, adviseert.
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Marcel van Dam Politiek-bestuurlijk advies

Onder deze bedrijfsnaam is dr. M.J.E.M. (Marcel) van Dam actief in
dienstverlening aan het openbaar bestuur. Hij richt zich op politiekbestuurlijke vraagstukken, politiek–ambtelijke betrekkingen en publieke
besluitvorming, in het bijzonder bij gemeenten en provincies. Al jaren is
hij daar actief, onder andere als manager, onderzoeker, raadsgriffier en
adviseur. Zijn werkveld omvat drie typen activiteiten: publiceren
(columns, essays, rapporten), doceren (cursussen, opleidingen) en
interim- en advieswerk.

Chi at Sea (Willem Bollen)

Chi at Sea begeleidt medewerkers, teams en afdelingen die onvoldoende
presteren om meer energie en plezier te krijgen, waardoor ze
productiever zijn in het werk.
Chi at Sea ondersteunt mensen bij het ontdekken, benutten en
ontwikkelen van hun talenten.
Chi at Sea biedt trajecten met coachen, trainingen, workshops en
experiences voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Chi at Sea helpt mensen anders te kijken naar loopbaan, werk,
professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Chi at Sea is de dienstverlener voor mensen die alles uit hun (werkende)
leven willen halen.
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Gerard van Dieren

Drs. G.M. (Gerard) van Dieren (1973) is
organisatiepsycholoog en werkt als
zelfstandig adviseur voor bestuurders en managers in de
publieke sector. Hij is een van de oprichters van 3namiek
b.v., het bedrijf achter De Lokale Rekenkamer b.v., Jacques
Necker b.v., Gemeenteraad.nl en SPINN b.v.. Hij was
tot 2008 een van de twee directeuren van dit bedrijf. In deze
rol heeft hij vele rekenkamers opgericht en begeleid, was hij
projectleider van onderzoeken en adviestrajecten en heeft hij
statenleden, gemeenteraden en wethouders getraind.
Tevens was hij voorzitter van een drietal rekenkamers.
Gerard is een betrokken en resultaatgerichte generalist, die
bestuurders en bestuursorganen graag helpt zichzelf te het
beantwoorden van politiek-strategische vraagstukken.
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Contact
Petra Habets Advies & Ontwikkeling BV
Nieuwe Kamp 11m/n
3512 KN Utrecht
Postbus 674
3500 AR Utrecht
T 030 236 90 60
F 030 247 58 25
E info@petrahabets.nl
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Petra Habets Advies & Ontwikkeling

