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Vierdaags leertraject 
 

Griffiers in een netwerksamenleving 

 

 

 

 
 

Periode:  april – juni 2019  
Lestijden:    09:30 – 16:30 uur (inloop vanaf 09.15) 
Organisator:  Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in 

samenwerking met de Vereniging van Griffiers (VvG) 
Locatie:  Amersfoort 

 
    
 
 
Introductie 
Vanuit de Vereniging van Griffiers is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan 
professionalisering. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het scholingsaanbod voor 
griffiers. Om ontwikkelingen in het werk en de systematiek van de griffiers te 
ondersteunen organiseert de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een 
leertraject rondom het thema ‘griffiers in een netwerksamenleving’. Dit leertraject vindt 
dit voorjaar (april-juni) 2019 voor de tweede keer plaats, na een eerste editie in het 
najaar 2018. Vanwege grote belangstelling voor de eerste editie raden we aan tijdig aan 
te melden. Onderstaand treft u alle benodigde informatie over het leertraject. 
 
Thema leertraject: griffiers in een netwerksamenleving 
In de afgelopen jaren zijn er grote veranderingen in het Nederlands openbaar bestuur 
zichtbaar. Ontwikkelingen die de verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving 
sterk veranderen, maar ook van invloed zijn op de wijze waarop de politiek en de 
ambtelijk organisatie zich tot elkaar verhouden. Zo zijn overheden zich in toenemende 
mate bewust van de mogelijkheden die samenwerking met maatschappelijke partijen 
kan betekenen voor beleidsplannen: overheden kunnen niet langer alles alleen doen en 
moeten daardoor meer in gesprek met maatschappelijke organisaties, verenigingen en 
groepen burgers om keuzes te kunnen maken. Intensievere betrokkenheid van andere 
partijen bij beleid is in sommige gevallen een uit nood geboren deugd, maar steeds 
vaker blijkt dat het met anderen samen ontwikkelen van beleid ook kan helpen om het 
draagvlak van dat beleid te vergroten en soms zelfs ook van een kwaliteitsimpuls te 
voorzien.  
 
Dit leidt ertoe dat er in de praktijk meer vormen ontstaan waarin andere partijen, zoals 
groepen burgers mee mogen beslissen over beleid, denk aan burgerjury’s en 
burgerbegrotingen. Tegelijkertijd roept dit ook een spanning op rond het werk van 
raadsleden in gemeenten. Want wie is er nu eigenlijk nog echt verantwoordelijk voor 
het beleid: raadsleden als gekozen volksvertegenwoordiging of burgers die participeren 
op uiteenlopende manieren? Hoewel dit op het eerste oog misschien een vraag met een 
duidelijk antwoord lijkt, komen hier ook allerlei andere vragen achter vandaan. Hoe 
verhouden deze verschillende visies op democratie zich tot elkaar? Kunnen deze 
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vormen elkaar misschien ook versterken in plaats van ontwrichten? En wiens taak is 
het eigenlijk om hier een oordeel over te vellen?  
 
Griffiers spelen in deze vraagstukken een belangrijke rol. Waar tot de invoering van de 
Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 de gemeentesecretaris vanuit de ambtelijke 
organisatie veelal verantwoordelijk was voor burgerbetrokkenheid bij beleid, verschuift 
deze rol langzaamaan naar de griffiers en zo ook de politieke context. 
Burgerbetrokkenheid is echter niet de enige ontwikkeling die op griffiers afkomt, zo zijn 
er nog vele andere uitdagingen zichtbaar. Ontwikkelingen die soms direct gerelateerd 
zijn aan het werk van griffiers (zoals technologisering en digitalisering of de 
mogelijkheden voor raadsleden om zich te laten ondersteunen door andere partijen) 
maar soms ook indirect via raadsleden of de ambtelijke organisatie van invloed zijn op 
het werk van griffiers en van hen enige vorm van actie vragen (zoals de tijdsdruk onder 
raadsleden of de wijze waarop colleges in toenemende mate in regio’s samenwerken). 
Het zijn allemaal ontwikkelingen die nu en de komende jaren van invloed zijn op het 
werk van griffiers en vragen om een strategische reflectie. In dit leertraject verkennen 
we deze ontwikkelingen en gaan we met docenten en elkaar in gesprek hoe griffiers hier 
invulling aan kunnen geven onder de noemer van ‘griffiers in een netwerksamenleving’. 
 
Doelgroep: griffiers en plaatsvervangend griffiers 
Dit leertraject is specifiek bedoeld voor griffiers en plaatsvervangend griffiers en ook als 
zodanig opgezet. Op lokaal niveau is in Nederland de gemeenteraad het hoogste 
bestuursorgaan. Om de gemeenteraad te ondersteunen beschikt iedere gemeente over 
een griffier die als eerste aanspreekpunt van de raad fungeert en hen in hun 
werkzaamheden procesmatig en inhoudelijk ondersteunt. Dit doet de griffier onder 
meer door bij alle raadsvergaderingen aanwezig te zijn om het verloop ervan te 
stroomlijnen, alle officiële stukken van de raad te ondertekenen en de functie van 
secretaris tijdens de raadvergaderingen te vervullen. Daarnaast vervult de griffier een 
belangrijke rol als schakel tussen de gemeenteraad als politieke vertegenwoordiging, de 
ambtelijke organisatie en de samenleving. Vanuit hun positionering vervullen zij een 
cruciale rol als verbinder tussen de overheid en de samenleving. De wijze waarop zij dat 
doen verschilt (uiteraard) per gemeente, afhankelijk van de context waarin de griffier 
opereert, zoals de raadscultuur, positionering griffie en persoonlijke taakopvatting 
griffier. Om griffiers in deze complexe en voortdurend veranderende context houvast te 
bieden is een programma opgezet waarin reflectie op de professionaliteit van het 
griffiersvak centraal staat. 
 
Opbouw 
Het leertraject vindt plaats in de maanden april, mei en juni 2019 en bestaat globaal uit 
twee onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een (theoretische) verkenning naar en 
verdieping van het werk van griffiers in een netwerksamenleving. Dit onderdeel van het 
programma heeft als doel griffiers beter inzicht te geven in de context waarin zij hun 
werkzaamheden uitvoeren: welke ontwikkelingen vinden er plaats binnen en buiten het 
stadhuis die van invloed zijn op het werk van griffiers. We schetsen daarbij de bredere 
vraagstukken die zich binnen het openbaar bestuur– en specifiek binnen het lokaal 
bestuur – voordoen en de discussies die daar actueel zijn. Op een aantal van die 
ontwikkelingen en bijbehorende concepten zoomen we vervolgens in en werken deze 
verder uit. Door deze verdieping verkrijgen de deelnemers nieuwe inzichten rond de 
centrale thematiek van het leertraject die concreet toepasbaar zijn in het werk van de 
griffiers. 
 
Inbreng eigen casuïstiek en portfolio 
Centraal onderdeel van het leertraject vormt de inbreng van eigen casuïstiek van de 
deelnemers. Om de nieuwe opgedane inzichten te vertalen naar de praktijk van de 
griffiers, nodigen wij de deelnemers gedurende het leertraject uit om actuele casussen 
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aan te dragen die typerend zijn voor hun werkpraktijk en waarin dilemma’s naar voren 
komen die van toepassing zijn op griffiers. Daarnaast werken de deelnemers gedurende 
het leertraject aan een portfolio. Dit portfolio betreft ‘real life’ vraagstukken van 
griffiers. Tijdens iedere bijeenkomst staat het laatste uur in het teken van reflectie 
waarbij we gebruik maken van de portfolio’s. In subgroepen passen de deelnemers de 
opgedane inzichten toe op hun eigen portfolio en spreken daar met elkaar over. Zo 
ontstaat een verdere verdieping van de inzichten uit het leertraject en werken griffiers 
meteen aan relevante vraagstukken. 
 
Programma 
Voor dit leertraject hanteren wij een groepsgrootte van maximaal 20 deelnemers. Dit 
maximum aantal deelnemers is een bewuste keuze in ons onderwijsconcept, waarbij we 
veel waarde hechten aan de interactie tussen deelnemers en docent, tussen deelnemers 
en programmaleiding en deelnemers onderling. De dagen kennen iedere keer eenzelfde 
opbouw. We starten steeds vanuit een meer theoretische en conceptuele invalshoek om 
vervolgens in gesprek met practitioners en elkaar deze inzichten te vertalen naar de 
professionele praktijkvragen- en dilemma’s van griffiers. Tijdens iedere dag staat 
daarbij een ander thema centraal: netwerkend werken, de politiek en het politieke, 
spanning tussen representatieve en participatieve democratie en het vakmanschap van 
griffiers.  
 
In onderstaand schema is dat verder uitgewerkt. 
 

Thema Invulling 

 

Dag 1: Introductie: griffiers 

in een netwerksamenleving 

Dinsdag 9 april 2019 

 9.30 – 16.30 uur 

Locatie: Amersfoort 

 

Opzet: 

Tijdens deze bijeenkomst starten we met een theoretische verkenning 

van ontwikkelingen die breder spelen binnen het Nederlands openbaar 

bestuur en van invloed zijn van de werkcontext waarin griffiers zich 

begeven. Centraal staan de veranderende verhoudingen in de driehoek 

overheid-samenleving-markt.  

Leeropbrengsten: 

De deelnemers hebben inzicht in ontwikkelingen in het openbaar bestuur 

en kunnen deze vertalen naar hun werk als griffier: wat zijn de 

consequenties c.q. implicaties van deze bewegingen voor de wijze waarop 

griffiers hun rol uitoefenen. 

Docent:  

dr. Martin Schulz, co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar 

Bestuur en adjunct-directeur van de NSOB NSOB Denktank. 

Practitioner:  

drs. Boudewijn Steur, programmamanager Versterking Democratie en 

Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

 

Dag 2: De politiek en het 

politieke: opereren in een 

politiek-bestuurlijke context 

 

Opzet: 

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we nader in op de politiek-bestuurlijke 

context en staan we stil bij vraagstukken die op raadsleden afkomen. In 
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Dinsdag 7 mei 2019 

 9.30 – 16.30 uur 

Locatie: Amersfoort  

 

 

het bijzonder spreken we daarbij over de verhoudingen tussen de 

politieke en ambtelijke organisatie en de rol die griffiers hierin vervullen. 

In gesprek met de docenten leggen we theorie en praktijk naast elkaar en 

spreken we over de vraag hoe politiek werkt, welke (verscholen) 

dynamieken van invloed zijn op het werk van raadsleden en hoe je hier 

als griffier op in kan spelen. 

Leeropbrengsten: 

De deelnemers hebben inzicht in achterliggende dynamieken van 

politiek, de vraag wanneer iets wel en niet politiek is en hoe zich dit 

verhoudt tot de ambtelijke organisatie en de mogelijkheden om als 

griffier hierop in te spelen. 

 

Docent: 

prof. dr. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University 

en decaan en bestuursvoorzitter van de NSOB. 

 

Dag 3: Lokaal bestuur 

onder druk: gemeenten 

nader bekeken 

Dinsdag 28 mei 2019 

9.30 – 16.30 uur 

Locatie: Amersfoort 

 

Opzet:  

Tijdens deze bijeenkomst verkennen we de spanning die zichtbaar is 

binnen het Huis van Thorbecke als gevolg van een samenleving die zich 

steeds actiever en nadrukkelijker mengt in het publieke domein. In de 

afgelopen jaren is onder de noemer van energieke samenleving veel 

geschreven over de zogeheten beleidsbeïnvloedende participatie: burgers 

die zich actief mengen in het politieke domein.  Centraal staat de 

spanning die hieruit voortkomt tussen de representatieve democratie en 

de participatieve democratie.  

Leeropbrengsten: 

De deelnemers hebben inzicht in de spanning tussen de representatieve 

en participatieve democratie en kunnen beargumenteren welke 

afwegingen daaraan ten grondslag liggen en welke dilemma’s daarbij 

spelen.  

Docent:  

prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de 

Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Universiteit Leiden. 

Practitioner:  

drs. Albertine van Vliet–Kuiper, raadslid Raad voor het Openbaar 

Bestuur en voormalig (waarnemend) burgemeester van Amersfoort, 

Enkhuizen en Gooise Meren en voormalig dijkgraaf van het waterschap 

Velt en Vecht in Coevorden. 

 

Dag 4: Het vakmanschap 

van griffiers: ontwikkeling 

van professionaliteit 

 

Opzet:  

Tijdens deze bijeenkomst verbinden we de opbrengsten van het 

leertraject met de ontwikkelende context waarin griffiers opereren. Dit 

doen we in gesprek met docenten en met elkaar. De deelnemers 
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Dinsdag 25 juni 2019 

 9.30 – 16.30 uur 

Locatie: Amersfoort 

presenteren in de vorm van korte pitches manieren om de dynamiek in 

het lokaal openbaar bestuur een goede plek te geven in de (dagelijkse) 

werkzaamheden als griffier. Hierin komen zowel de dilemma’s als diverse 

handelingsopties ter sprake.  

Leeropbrengsten: 

De deelnemers hebben meer inzicht in de mogelijkheden en 

begrenzingen van hun werk als griffier, en wat daarin de ruimte is voor 

het eigen professionele oordeel en wat achterliggende afwegingen zijn. 

 
Docenten en practitioners 
Het programma staat onder leiding van dr. Martin Schulz en drs. Jorgen Schram. 
Dr. Martin Schulz is als decaan van diverse opleidingen betrokken bij de NSOB en 
vervult daarnaast de rol van adjunct-directeur van de NSOB Denktank. Drs. Jorgen 
Schram is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de NSOB. 
 
Naast de programmaleiding benutten we tijdens de verschillende bijeenkomsten van 
het leertraject ook de kennis en kunde benutten van experts en practitioners uit het 
werkveld van griffiers. Hierbij maken wij gebruik van docenten die hun sporen 
verdiend hebben in de wetenschap en daarnaast ook nadrukkelijk bezig zijn met het 
veld waarin griffiers opereren en practitioners uit het openbaar bestuur die zich tevens 
bezighouden met bredere ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur. Op die manier 
kunnen de griffiers de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. De definitieve 
namen van docenten en practitioners volgen in de loop van maart 2019. 
 
Over de NSOB 
De organisatie van deze leergang is in handen van de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur (NSOB), een interuniversitair instituut gevestigd in Den Haag dat 
sinds 1989 hoogwaardig postacademische opleidingen verzorgt voor mensen werkzaam 
in het openbaar bestuur en de publieke sector. Sinds 2006 is de NSOB tevens een 
denktank. In die functie wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over 
openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over 
beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, 
publieke en politieke domeinen en over de vormgeving en instrumentering van 
veranderingen in die domeinen.  
 
Kosten en aanmelden 
De kosten voor dit leertraject bedragen €1175,00 per persoon. Deze kosten zijn inclusief 
BTW. In dit bedrag zijn ook de verblijfskosten (lunch, koffie, thee en frisdrank) 
opgenomen.  
 
Aanmelden kan via info@griffiers.nl onder vermelding van ‘Deelname NSOB leertraject 
griffiers in een netwerksamenleving’.  
 
Vragen 
Voor eventuele inhoudelijke vragen over dit leertraject kunt u terecht bij Jorgen 
Schram (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) via schram@nsob.nl of 070-
3024922.  
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