
 
 

Verantwoording subsidie 2015 
 

 

Doelstelling  

De Vereniging van Griffiers (VvG) heeft onder meer als doelstelling het kwalitatief 
verbeteren van het lokale bestuur. Hiertoe bevordert zij de professionalisering van de 
individuele griffier en van het griffiersambt. De VvG zoekt in haar activiteiten aansluiting 
bij verschillende doelen uit de Agenda Lokale Democratie van de minister van BZK. 
 
Subsidieverlening 

Om deze doelen te kunnen realiseren, heeft de VvG de minister van BZK in 2015 om een 
subsidie verzocht. Het ministerie van BZK heeft bij brief van 11 juni 2015, kenmerk 
2015-0000283599, een subsidie met het totaalbedrag van maximaal € 111.500,- 
toegekend. Deze subsidie is uitgesplitst naar de verschillende onderdelen, zoals in de 
aanvraag benoemd. 
Overeenkomstig de in genoemde brief gestelde voorwaarden, verantwoordt de VvG in 
deze rapportage de wijze waarop de subsidiemiddelen zijn ingezet.  
 

Besteding subsidiemiddelen 2015 

De VvG heeft de subsidiemiddelen aangewend voor de uitvoering van activiteiten in het kader van 

projecten zoals in de subsidieaanvraag en -verlening genoemd, te weten: 

 

1) Ontwikkeling collegereeks in samenwerking met de VU  
2) Workshops commissie Professionalisering    
3) Opleiding stimuleringsfonds voor griffiers kleine gemeenten  
4) Naar leiderschap van griffiers binnen de Netwerksamenleving    
5) Minicongres/symposium over terugtrekkende gemeenten  
6) Introductie RaadsRuitModel in 3 tot 5 gemeenten 
7) Training advisering integriteit door griffiers  
8) Moreel Kompas   
 
 
Omdat de subsidieverlening pas laat in 2015 is rondgekomen, is per brief van 16 
november 2015 aan het ministerie gemeld dat een aantal projecten wel is opgestart, 
maar nog niet afgerond in 2015. Hierover is ook nog in een overleg tussen de VvG en het 
ministerie gesproken op 20 november 2015. Betaling heft wel plaatsgevonden in 2015, 
maar de uitvoering loopt nog door in 2016. Bij de betreffende projecten zal hierop 
teruggekomen worden.  
 

 

1) Ontwikkeling collegereeks in samenwerking met de VU  

 
Voornemen  

Het aanbieden van kennisverdieping in een vijftal colleges georganiseerd samen met de 
VU. In deze colleges gaan top wetenschappers vanuit hun deskundigheid in op het 
dagelijks werk van de griffier. Het is de bedoeling dat jaarlijks een dergelijke reeks wordt 
aangeboden. Het doel is deelname van minimaal 50 griffiers. Verslaglegging vindt plaats 
via de website van de vereniging. 
 

 



Wat hebben we bereikt? 

 

Deze collegereeks heeft inderdaad plaatsgevonden: er zijn vijf avonden verzorgd door de 
VU, waarbij per avond door twee wetenschappers colleges werden verzorgd. Eén van de 
sprekers die uitviel heeft zijn college nog ingehaald in januari 2016. Er hebben 45  
griffiers en plv. griffiers deelgenomen aan alle colleges. Daarnaast hebben sommigen één 
of meer losse colleges gevolgd. De deelnemers hebben de  wetenschappelijke invalshoek 
als inspirerend ervaren. De verslagen zijn opgenomen op de site van de vereniging. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

Kostenoverzicht college-reeks 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

• Bijdrage aan lessenreeks                  € 10.019,99 

 

Totale kosten                                               € 10.019,99 

 

 

 

2) Workshops commissie Professionalisering    

 

Voornemen 

 

De commissie professionalisering organiseert ieder jaar 4 grote workshops die aansluiten 
op de actualiteit van het moment. De workshops zijn primair bedoeld om meerwaarde te 
creëren in de dagelijkse praktijk van de griffiers en geven daarnaast informatie aan 
bestuursleden van de vereniging die in beleid en adviezen vertaald kunnen worden. Het 
resultaat van de workshops wordt via de website van de VvG uitgedragen aan de leden 
van de vereniging.  
De workshops zijn ook een wijze om de gekozen thema’s extra aandacht te geven en 
daarmee ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen te bevorderen. In de visie van de 
commissie professionalisering vindt de professionalisering van griffiers voor een 
belangrijk deel plaats middels het ontmoeten van collega’s van de eigen en aanpalende 
beroepsgroepen in inspirerende bijeenkomsten (‘grote workshops’) met spraakmakende 
sprekers uit wetenschap en de praktijk van politiek en bestuur. Dat concept staat in de 
VvG bekend als “Ontwikkeling en Ontmoeting”. 
 
Wat hebben we bereikt? 

 

De workshops stonden dit jaar in het teken van "Overheidsparticipatie, samenspel in een 
democratische netwerksamenleving". Er hebben er 3 plaatsgevonden.  
De eerste hiervan heeft 28 januari plaatsgevonden in Dordrecht. Thema was het ‘360-
graden onderzoek’, dat BZK heeft laten uitvoeren naar kennisbehoefte en 
competentieontwikkeling als gevolg van de decentralisaties. 
Op 12 juni heeft er een grote workshop plaatsgevonden in Alkmaar. Hier werd ondermeer 
geoefend met het ‘raadsruitmodel’, een vernieuwende vorm van deliberatief vergaderen 
samen met burgers en andere belanghebbenden. 
Op 20 november was er een grote workshop in Den Bosch. Hier werd gesproken over de 
Doe-democratie. Jacques Wallage van de ROB verleende medewerking in de vorm van 
een videoboodschap. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat heeft het gekost? 

 

Kostenoverzicht grote workshops 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

• Workshop Alkmaar                     € 2.570,- 

• Workshop Dordrecht                  € 1.337,25 

• Workshop Den Bosch                 € 1.290,10 

 

 Totale kosten                                       € 5.197,35 

 

 
 
3) Opleiding stimuleringsfonds voor griffiers kleine gemeenten  

 

Voornemen 

 

De kosten van een aangeboden opleiding kunnen een grote belemmering vormen voor 
een griffier, die geen of slechts een beperkt opleidingsbudget heeft, om hier aan deel te 
nemen. De VvG zou ook deze griffiers graag de gelegenheid willen bieden om, 
bijvoorbeeld een top-leergang, te volgen en zo de gemeenteraad waarvoor zij werken 
nog beter te kunnen ondersteunen in de vragen waar de gemeenteraad mee 
geconfronteerd wordt (samenwerking andere gemeenten, burgerparticipatie etc.).  
Door deze ondersteuning geeft het bestuur ook het signaal af dat het heel gebruikelijk is 
dat een griffier door het volgen van een opleiding invulling geeft aan de continue 
ontwikkeling van zijn professionalisering. 
Het bestuur van de VvG beoogt jaarlijks ongeveer 30 griffiers op deze wijze te 
ondersteunen. 
 

Wat hebben we bereikt? 

 

Dit project is in 2015 niet gestart. Dit is gemeld in de brief van 16 november en in het 
overleg van 20 november is afgesproken dat deze activiteit in de subsidieaanvraag van 
2016 zal worden opgenomen. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

Kostenoverzicht stimuleringsfonds 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

 niet gestart                                                € 0,- 

 

Totale kosten                                               € 0,- 

 

 

 

4) Naar leiderschap van griffiers binnen de Netwerksamenleving  

  

Voornemen 

 

Het organiseren van 4 kennisateliers voor griffiers. Centraal staat de netwerksamenleving 
en de positie van de raad/griffier en de vraag: “Hoe voorkomen wij dat de overheid aan 
alle kanten wordt ingehaald door ontwikkelingen waar zij geen grip op heeft en daardoor 
haar verbinding met de netwerksamenleving verliest? Heeft de griffier hierin een rol en 



zo ja, welke rol is dat?” De inzichten worden gebundeld als inspiratiebron voor de 
beroepsgroep en andere organisaties. 
 

Wat hebben we bereikt? 

 

Met AOG School of Management is een leergang ontwikkeld, die bestaat uit 5 innovatie-
ateliers, een e-learning module en een slotbijeenkomst. Thema’s waren ondermeer de 
netwerksamenleving, communities & relaties, big data, digitale kerncompetenties. 
Deelnemers krijgen aan eind certificaat en een adviesgesprek voor eventuele 
vervolgstudie. Er hebben 14 griffiers deel genomen. 
 
Facturatie heeft plaatsgevonden in 2015, de leergang is gestart in november. Een deel 
van de bijeenkomsten loopt nog door in 2016. Dit is gemeld in de brief van 16 november.  
 

Wat heeft het gekost? 

 

De deelnemers hebben een eigen bijdrage van €750,- betaald. Dit was ten tijde van de 

subsidieaanvraag niet voorzien. 

 

Kostenoverzicht leiderschap binnen de netwerksamenleving 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

• AOG/School of Management      € 10.000,- 

Vier kennisateliers  

• Locaties                                   € -- 

 

Totale kosten                                       € 10.000,- 

 

 

 

5) Minicongres/symposium over terugtrekkende gemeenten  

 

Voornemen 

 

Het organiseren van meerdere minicongressen/symposia over terugtrekkende 
gemeenten en burgers die in hun eigen wijk aan de slag willen. Over motieven, belangen 
en communicatie. Over gereedschappen om samenwerking tussen gemeenten en burgers 
te stimuleren en in stand te houden. Deze minicongressen staan niet alleen open voor 
griffiers maar ook voor de ‘andere’ spelers in het gemeentebestuur. Van de deelnemers 
wordt een actieve inbreng verwacht.  
 

Wat hebben we bereikt? 

 

Er zijn 4 bijeenkomsten ingepland rondom het thema terugtrekkende gemeenten. Deze 
worden uitgevoerd door het bureau Petra Habets Advies, in samenwerking met de 
griffierskringen. De congressen staan open voor de ‘driehoek’: griffiers, burgemeesters 
en gemeentesecretarissen. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 december 
2015 in Almelo, de volgende zijn gepland op 17 maart (Leeuwarden), 14 april (Druten) 
en 22 april (Den Haag) 2016. Betaling heeft plaatsgevonden in 2015. Dit is gemeld in de 
brief van 16 november. 
 
Wat heeft het gekost? 

 

Kostenoverzicht minisymposia 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

• Vier bijeenkomsten                   € 9.922,- 

 

Totale kosten                                       € 9.922,- 



 

6) Introductie RaadsRuitModel in 3 tot 5 gemeenten 

 

Voornemen 

 

Voor de Gemeenteraad van de Toekomst is het RaadsRuitModel ontwikkeld. In dit model 
vindt de besluitvorming op een geheel andere wijze plaats en worden ook burgers hierbij 
actief betrokken. Door in een vijftal gemeenten bij de griffiers en de gemeenteraden dit 
model te introduceren en verkennend uit te proberen kan in de realiteit de waarde van 
dit model en de betekenis hiervan voor de veranderingen binnen de lokale democratie in 
beweging worden vastgesteld. Bij deze introductie zal nauw worden samen gewerkt met 
Raadslid.Nu.  
 

Wat hebben we bereikt? 

 

Op 12 juni 2015 werd het RaadsRuitModel geïntroduceerd voor 25 deelnemers tijdens 
een Grote Workshop in Alkmaar. Daarna zijn in 3 gemeenten bijeenkomsten geweest: op 
3 februari in Heereveen, op 9 februari in Hoogeveen en op 23 februari met de Friese 
griffierskring. In maart staat een bijeenkomst met de kring Zuidoost Utrecht gepland. 
Deze zullen plaatsvinden in februari 2016. Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de 
raad, samen met burgers en ambtenaren uit de betreffende gemeente, geoefend met het 
RaadsRuitModel door een lokaal belangrijk onderwerp bespreken aan de hand van het 
model. 
Facturatie heeft plaatsgevonden in 2015. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

Kostenoverzicht RaadsRuitModel 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

•  deelfactuur 1                                  € 2.420,00 

•  deelfactuur 2                                  € 7.260,00 

 

Totale kosten                                              € 9.680,- 

 

 

 

 

7) Training Advisering integriteit door griffiers  

 

Voornemen 

 

Het doel van de training “Advisering integriteit door griffiers” is het versterken en 
gelijktrekken van de kennis over het thema integriteit door alle griffiers in Nederland en 
het ondersteunen van griffiers in hun rol als ‘integriteitsadviseur’ richting 
volksvertegenwoordigers en bestuurders. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de 
advisering van de Burgemeester en Commissarissen van de Koning in het licht van de 
aanstaande zorgplicht voor bestuurlijke integriteit. 
 

Wat hebben we bereikt? 

 

Er heeft een offerteprocedure plaatsgevonden en kozen is voor het bureau BING. De 
training is door hen ontwikkeld in samenwerking met de commissie integriteit. De 
uitvoering vindt plaats in 2016, dit is ook gemeld in de brief van 16 november. Alle 
kringen zijn inmiddels aangeschreven en de inschrijving loopt goed. Streven is om in alle 
35 griffierskringen een training te organiseren.  
 
 



Wat heeft het gekost? 

 

De verplichting is aangegaan op basis van de offerte van BING à € 31.625,-. Uitvoering van de  

trainingen vindt plaats in 2016. Een deelfactuur à € 18.150,- is reeds in 2015 betaald. 

 

Kostenoverzicht training integriteit 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

 Verplichting aan BING                               € 31.625,-. 
 Wv in 2015 betaald: € 18.150,- 

Totale kosten                                             € 31.625,-. 

 

 

8) Moreel Kompas  

  

Voornemen 

 
De commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers (VvG) heeft in de afgelopen 
jaren het onderwerp integriteit binnen de beroepsvereniging stevig op de kaart gezet. Dit 
werd onder andere gedaan door het organiseren van zogenaamde roadshows, waarbij 
griffiers werden geconfronteerd met een casus waarbij verschillende “oplossingen” 
werden aangeboden.  
Op basis van de roadshows is er door de commissie Integriteit een zogenaamd “Moreel 
kompas” opgesteld waarin een concreet stappenplan wordt beschreven dat door griffiers 
gebruikt kan worden bij hun morele oordeelsvorming. Dit kompas is tijdens het 
jaarcongres van 2014 symbolisch aangeboden aan de leden. 
  
Wat hebben we bereikt? 

 

Onder de titel ‘Integriteitskompas’ is deze publicatie in boekvorm verschenen en aan 
zowel de griffiers als de werkgeverscommissies toegezonden als naslagwerk. Op basis 
hiervan zullen ook de trainingen zoals bij punt 7 beschreven worden gegeven. 
 

Wat heeft het gekost? 

 

 

Kostenoverzicht Integriteitskompas 

Omschrijving activiteit                                 Kosten 

• Druk- en illustratiekosten          € 2.490,- 

• Verzendkosten                         €    670,76 

 

Totale kosten                                       € 3.160,76 

 

 

 

Tot slot: Wat is er bereikt? 

 

2015 was het eerste jaar waarin de Vereniging van Griffiers subsidie van BZK mocht ontvangen 

voor uiteenlopende activiteiten. We zijn het ministerie daar zeer erkentelijk voor.  

Ondanks de lange aanloop, waardoor de daadwerkelijke realisatie van de voornemen pas vanaf de 

tweede helft van het jaar is gaan lopen, is er veel werk verzet. 

Dit heeft er toe bijgedragen dat we het programma voor professionalisering van het griffiersambt 

verder hebben kunnen invullen.  Wat de vereniging betreft is dit het eerste jaar van een langdurige 

relatie, die ertoe bijdraagt dat het griffiersambt en daarmee de lokale democratie worden 

versterkt. 

 

 
  



 

 

Kostenoverzicht totaal 

 

Omschrijving activiteit                                                         Kosten                    Subsidiebedrag 

 
1) Ontwikkeling collegereeks in samenwerking 
met de VU  
 
2) Workshops commissie Professionalisering
    
3) Opleiding stimuleringsfonds voor griffiers 
kleine gemeenten  
 
4) Naar leiderschap van griffiers binnen de 
Netwerksamenleving    
 
5) Minicongres/symposium over 
terugtrekkende gemeenten  
 
6) Introductie RaadsRuitModel in 3 tot 5 
gemeenten 
 
7) Training advisering integriteit door griffiers
 In 2015 betaald: € 18.150,- 
 
8) Moreel Kompas 
 
 
Overschrijding 1) en 2)  
 

 
€ 10.019,99 

 

                                      

€ 5.197,35 

 

€ 0,- 

 

 

€ 10.000,- 

 

 

€ 9.922,- 

 

 

€ 9.680,- 

 

 

€ 31.625,- 
 
 

€ 3.160,76 

 

 

- € 217,34                                 

 

€ 10.000 

 

 

€   5.000 

 

€  20.000 

 

 

€  20.000 

 

 

€ 10.000 

 

 

€ 10.000 

 

 

€  32.500 

 

 

€   4.000 

 

Totale kosten                                                            € 79.386,77                € 111.500 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


