
Professionalisering van onze beroepsgroep begint bij de 
intrinsieke motivatie het ambt op meesterlijke wijze te 
vervullen. Tijdgebrek mag geen argument zijn om 
niet te investeren in jezelf en het ambt. Deze agenda plaveit 
de weg naar professionalisering. Zodat we individueel én 
gezamenlijk bevorderen en borgen dat griffiers zich 
permanent ontwikkelen. 

Met deze agenda geeft de Vereniging van 
Griffiers een impuls aan scholing en professio-
nalisering van onze beroepsgroep. Langs 
deze 5 lijnen spant de vereniging zich in 
voor een hoogwaardige uitvoering van het 

ambt. Hoe we dat precies gaan doen, bepalen we gezamenlijk. 
De commissie professionalisering neemt hierin het voortouw 
en stelt een uitvoerings agenda op voor de periode 2019-2022. 

Deze professionaliseringsagenda is tot stand gekomen door 
de inspanningen van velen. De leden van de vereniging zijn 
bevraagd door middel van een digitale enquête. 

In verschillende sessies met griffiers, experts en 
strategische partners zijn de uitkomsten geduid 

en ideeën aangedragen voor deze agenda. De 
infographic en onderzoeksverantwoording 
vind je hier.

PROFESSIONALISERINGSAGENDA   Oktober 2018

• Actualiseren en promoten competentiescan
• Ontwikkelen van een curriculum op basis van 

het functieprofiel
• Beter in beeld brengen van bestaand 

scholingsaanbod
• Ontwikkelen van maatwerkaanbod, 

onder meer in samenwerking met 
marktpartijen 

• Borgen van de mogelijkheid van 
vrijwillige certificering

• Investeren in leren binnen het samenspel 
in de driehoek 

• Investeren in gezamenlijk leren met 
bestuurs(concern)staf

• Investeren in collectief leren van raad en 
griffier gezamenlijk

• Samen optrekken met NVvR, NGB, 
VGS en BZK

• Inzetten op het benutten van elkaars 
opleidingsaanbod en het gezamenlijk 
ontwikkelen van aanbod 

• Investeren in de griffier als een van de pijlers 
onder een vitale democratie

• Inzetten op een sterke lobbyagenda: 
‘een vitale lokale democratie vraagt om 
meesterlijke ondersteuning van de raad’

• Introduceren van ‘klasjes’ voor beginnende 
griffiers 

• Faciliteren intercollegiale ontwikkeltrajecten, 
waaronder intervisie

• Stimuleren inzet ervaren griffiers voor 
training en professionalisering van collega’s

• Inzetten op benutten kringen als kanaal voor 
opleiding en ontwikkeling

• Investeren in handreikingen en trainingen 
voor werkgeverscommissies

• Beter toerusten afdelingen personeelszaken 
• Verkennen van de rol van de burgemeester 

als aanjager van professionalisering

Een sterk lokaal bestuur en een vitale lokale democratie vragen om goed toegeruste griffiers1). De omgeving waarin 
griffiers werken is continu in beweging. Dat vereist dat griffiers meebewegen. Meervoudige democratie, decentralisatie, 
digitalisering, big data, samenwerking en schaalvergroting: het krachtenveld waarin gemeenteraden werken wordt 
steeds complexer. Dat stelt hoge eisen aan griffiers en vraagt voortdurende ontwikkeling en professionalisering. 
Nu meer dan ooit.

 INVESTEREN IN 
(SCHOLINGS)AANBOD 

 INVESTEREN IN EEN OP LEREN 
GERICHTE OMGEVING

INVESTEREN IN 
COLLEGIAAL LEREN 

INVESTEREN IN SAMENWERKING 
MET ONZE STRATEGISCHE PARTNERS

INVESTEREN IN PRAKTIJKGERICHT 
LEREN IN HET EIGEN HUIS
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1)   Deze agenda is ook van toepassing op statengriffiers. Daar waar staat ‘lokaal bestuur’ kunt u ook lezen ‘provinciaal bestuur’, 
voor ‘burgemeester’ kunt u ook lezen ‘Commissaris van de Koning’, etc. 
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http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Professionaliseringsagenda%20toelichting-verantwoording.pdf

