
Hoeveel uur heb jij het afgelopen jaar (kalenderjaar 2017) besteed 
aan opleiding, intervisie en scholingsbijeenkomsten die exclusief 
(niet als ‘bijvangst’ dus) zijn bezocht dan wel georganiseerd met 
het oog op jouw persoonlijke professionalisering?

Welke competenties zou jij willen (door)ontwikkelen?

Welke van de onderstaande ontwikkelingen in maatschappij en/of openbaar 
bestuur vragen naar jouw mening om bijscholing van gri�ers?

Wat heeft voor jou prioriteit?

Hoe zou jij aan je professionalisering willen werken?

68% 65%

49% 38%

36% 30%

In welke vorm zou jij aan je professionalisering 
willen werken?

Als jij samen met andere gri�ers werkt/gaat 
werken aan je professionalisering, waar gaat 
je voorkeur dan naar uit?

Werken aan professionali-
sering met gri�ers 
afkomstig uit mijn eigen 
kring/regio die werkzaam 
zijn in een gemeente van 
vergelijkbare grootte

Training/cursus in 
groepsverband (die 
hoogstens voor een 
deel online is)

Door deelname aan 
workshops en 
congressen over 
relevante inhoudelijke 
thema’s

Persoonlijke coaching 
en advies (1 op 1)

Door activiteiten te 
organiseren door en 
voor collega’s rond 
relevante inhoudelijke 
thema’s

Online, met digitale 
leermodules

Intervisie met andere 
professionals 
(gri�ers en of 
anderen)

58%
46%

34% 26%
26%

Digitalisering en de groeiende 
beschikbaarheid van data 
(ontsluiting, privacy, etc.)

Voortgaande regionalisering 
(en vraagstukken van sturing 
en toezicht en controle)

Complexiteit van veel dossiers 
(onder meer ten gevolge van 
decentralisaties sociaal 
domein, omgevingsvisie)

Toenemende ketensamenwerking 
(complexiteit van uitvoering van 
beleid en vraagstukken van 
sturing en controle)

Ontstaan van een meervoudige 
democratie (verhouding participatie-
ve en deliberatieve democratie)

62%
17%

6%

Niet op mij van toepassing
(ik ervaar geen belemmeringen)

Er is geen geschikt (op de gri�er 
toegespitst) (bij)scholingsaanbod

Tijdgebrek

39% 38% 36% 25% 22%

Mensen overtuigen 
en enthousiasmeren

Feedback geven Leiding geven Kansen en bedreigingen 
herkennen

Leren en verder 
ontwikkelen

16 – 32 uur 56 – 72 uur32 – 56 uur Meer dan 72 uur0 tot 16 uur

50%

26% 23%
Met een diverse groep 
professionals die 
werkzaam zijn binnen 
de overheid, dus niet 
exclusief met gri�ers

Met een diverse groep 
professionals die werkzaam 
zijn binnen en buiten de 
overheid, dus niet exclusief 
met gri�ersSamen met andere gri�ers

Indien jij in het geheel niet of naar eigen oordeel 
te weinig aan professionalisering toekomt (en bent 
toegekomen), wat is daar dan de belangrijkste 
reden voor (geweest)?

47% 27% 15% 7% 5%

EEN TOELICHTING EN
VERANTWOORDING VIND JE HIER

BENIEUWD NAAR ALLE
UITSLAGEN? KLIK DAN HIER

DE PROFESSIONALISERINGS-
AGENDA KUN JE HIER DOWNLOADEN

UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK NAAR PROFESSIONALISERING
In opdracht van de Vereniging van Gri�ers    oktober 2018

12%
Anders

58%31%
Ja Nee

Stuurt de werkgeverscommissie op 
jouw opleiding en ontwikkeling?

49%
51%
Ja

Nee

Is professionalisering een vast (terugkerend) 
bespreekpunt bij (functionerings-en/of 
beoordelings)gesprekken met de werkgevers-
commissie?

41%

27%

15%

10%

7%

1%

Nee geen vast budget, 
maar er zijn wel 
middelen beschikbaar 
zo nodig en gewenst

Ja, tussen de 0 € en 1000 €

Meer dan 5000 €

Nee, geen budget

Anders

Tussen de 1000 €
en 5000 €

Is er een opleidingsbudget voor de 
gri�e(r)? Zo ja, wat is de omvang?

38%

34%

15%

9%

Werken aan professionalise-
ring met gri�ers afkomstig uit 
heel het land die werkzaam 
zijn in een gemeente van 
vergelijkbare grootte

Werken aan professionali-
sering met gri�ers uit mijn 
eigen kring/regio

Werken aan professionali-
sering met gri�ers 
afkomstig uit heel het land

29%
Ontwikkelen competenties en 
vaardigheden (bijvoorbeeld 
adviesvaardigheden)

Verdieping/verbreding inhoudelijke 
kennis (bijvoorbeeld op onderwerpen 
als regionalisering, integriteit,
omgevingswet)

13%

52%
Ontwikkelen competenties en 
vaardigheden en inhoudelijke 
verdieping zijn even belangrijk 

87% 13%
van de ondervraagden niet van de ondervraagden wel

Bij
Bij

Is er een ontwikkelplan voor de gri�er?

€

http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Professionaliseringsagenda%20infographic.pdf
http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/uitslag%20griffiersonderzoek.pdf
http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Professionaliseringsagenda%20toelichting-verantwoording.pdf

