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De griffier van de toekomst workshop 23/4 
 
 

Goedemorgen collega´s, genodigden voor de paneldiscussie 
en mw de dagvoorzitter! 
 
Buikpijn, dat is wat alle collega´s die ik afgelopen weken 
sprak kregen van de taferelen die zich in Den Haag afspelen. 
Welke gifwolk drijft er op ons af? Kunnen en willen wij nog 
hoeder van de democratie zijn?  
Gezien de grote belangstelling voor deze ochtend denk ik dat 
we niet willen (en misschien ook niet kunnen) opgeven. 
We gaan door, we herpakken ons en zoeken deze ochtend 
steun bij elkaar.  
Het thema dit jaar is de griffier van de toekomst, treffender kan 
haast niet.  Te beginnen vandaag met deze workshop, daarna de 
ALV in juni. En, als spetterend hoogtepunt: het fysiek jaarcongres 
op 1 oktober met een Night Before op forteiland in Velsen! Dat 
mag je niet missen!   
 
Maar nu ter zake. Ik wil hier de stelling betrekken dat een 
goed, landelijk vastgesteld functieprofiel de basis is voor een 
goede ondersteuning van de raad. Zodat élke gemeente 
beschikt over een griffier die het vak beheerst. Een griffier 
die meebeweegt met een sterk veranderende samenleving. 
Een griffier van de toekomst die een strategische invulling 
geeft aan zijn/haar rol, verbindend optreedt en krachtig 
persoonlijk leiderschap toont. Onomstreden onderdelen van 
het functieprofiel.  
 
Daarvoor moet wel wat gebeuren, vastleggen in een profiel 
wat nodig is, is niet voldoende. Er is méér nodig. Het 
bewustzijn van griffiers van de noodzaak tot continu leren en 
ontwikkelen bijvoorbeeld, omdat eisen aan ons in hoog 
tempo veranderen. Griffiers die pro actief hun rol oppakken. 
En, niet in de laatste plaats, voldoende capaciteit en 
kwaliteit in de griffie om goede ondersteuning van de 
gemeenteraad te kunnen waarmaken. 
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Ik zeg het onze afscheidnemende erudiete collega Jan Dirk 
Pruim na: ons werk is nog lang niet af. Het kan en mag zich 
niet beperken tot het organiseren van vergaderingen.  
 
Raden en Staten hebben recht op een griffier die 
“doorlopend duwt en trekt”. Daar heeft iedere gemeente 
recht op. In een sterk veranderende context een flinke 
opgave voor griffiers. Tevreden achterover leunen omdat 
de raad immers tevreden is, is geen optie. Wij zullen meer 
dan ooit leiderschap moeten tonen om onze raden te 
faciliteren en positioneren, in de gemeente, maar ook in 
de gemeenschap en in de regio. 
 
Wij kúnnen dat ook, getuige de wijze waarop wij allemaal 
in staat zijn geweest tijdens de Corona pandemie 
besluitvorming te organiseren en faciliteren. Een prestatie 
van formaat, zoals Minister Ollongren zei. 
 

Ontwikkelingen in onze omgeving hebben invloed op het 
werk van alle spelers in het lokaal bestuur. De rol van de 
burgemeester en de wethouders verandert. Maar ook van 
ambtenaren die in het krachtenveld tussen college, raad 
en inwoners hun werk moeten doen. De raad is daardoor 
steeds op zoek naar zijn rolinvulling. Meer 
volksvertegenwoordigend? Meer controlerend als een 
Raad van Toezicht? Meer als ontwerper van het proces 
aan de voorkant?  
 
Daar doet zich ook een mogelijk tegenstrijdige 
ontwikkeling voor. Die is enerzijds top down als het gaat 
om toezichtstaken, waarbij de raad op afstand wordt 
geplaatst. Anderzijds bottum-up, bij beleidsontwikkeling 
op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en energie.    
Dit vraagt van de gemeente een visie op hoe we de lokale 
democratie in willen vullen en wie daar welke rol bij heeft. 
De driehoek van burgemeester, secretaris en griffier 
speelt daarin een rol als baken van continuïteit.  
De griffier moet in deze driehoek in staat zijn de belangen 
van de raad in te brengen en visie te ontwikkelen.  
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Het is evident dat een gelijkwaardige positie van griffier 
en secretaris daarvoor een voorwaarde is. Een belangrijk 
uitgangspunt bij onze lobby rond het vastleggen van een 
landelijk functieprofiel en de functiewaardering van de 
griffier.  
   

De griffier moet de ruimte krijgen (of maken!) als 
professionele adviseur om de raad te helpen zijn rol als 
volwaardige volksvertegenwoordiging te vervullen. 
Daarbij past de griffier ook een rol in het spel tussen 
inwoners en de gemeenteraad, zodat de belangen van alle 
inwoners bij de raad in beeld blijven.  
Ons systeem van checks and balances vraagt om een 
krachtig tegenwicht aan colleges. Het is aan de raden om 
dit tegenwicht te vormen, daarbij ondersteund door een 
krachtige griffier. Het gaat er daarbij niet om de colleges 
dwars te zitten, maar om bij te dragen aan een 
zorgvuldige afweging van belangen van alle inwoners en 
recht te doen aan de spelregels van de lokale democratie: 
scherp zijn op rolneming, informatievoorziening, 
integriteit en ondermijning.   
 

Kortom, een griffier van de toekomst die een strategische 
invulling geeft aan zijn/haar rol, verbindend optreedt en 
krachtig persoonlijk leiderschap toont.   

 

Dit alles vraagt meer en andere vaardigheden van de 
griffier. De vraag naar mensgerichte, interpersoonlijke 
vaardigheden wordt steeds groter, gezien de noodzaak 
om meer samen te werken met meer partijen en de 
behoefte aan participatie van inwoners. Zoals gezegd, 
ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op, net als 
de informatie en de snelheid waarmee daarop gehandeld 
moet worden. De griffier moet van steeds meer zaken 
verstand hebben, op een hoger abstractieniveau. En 
leiderschap kunnen tonen naar team, raad en 
samenleving. 
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Gevraagd wordt om een griffier die de volgende 
competenties, nog meer dan nu, beheerst: 
Een griffier die richting kan geven in de turbulente 
omgeving van het publieke domein, over persoonlijke 
overtuigingskracht beschikt, verbindingen kan leggen, een 
externe oriëntatie (en visie) heeft en coachend kan 
optreden, zowel in het eigen team als richting raad en 
inwoners.  

 
Onze vereniging zal daarom ook stevig inzetten op kennis- 
en vaardigheidsontwikkeling van juist deze competenties.  
 

Continu leren begint bij de griffier zelf. Niet alleen om de 
belangrijke competenties die vereist worden van een 
strategische griffier (verder) te ontwikkelen. Maar ook 
omdat het vak zich verder ontwikkelt en maatschappelijke 
ontwikkelingen en technologie dat vereisen. Er is zeker op 
het gebied van digitalisering en informatievoorziening nog 
veel te leren voor griffiers! 
 

En als de griffier dan de kennis en vaardigheden in 
voldoende mate beheerst, is het essentieel dat zij er niet 
alleen voor staat. Zoals ik namens de Vereniging van 
Griffiers steeds propageer, een griffie is geen één- of 
tweemanszaak! 
 
Een griffie moet beschikken over voldoende capaciteit en 
kwaliteit. Wij bepleiten al enkele jaren normstelling op dit 
punt. Het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur 
dat onlangs is verschenen (en mede dankzij aandringen 
van de VvG  is verschenen) over de ondersteuning van 
raden en Staten onderschrijft ons pleidooi. Raden zullen 
meer moeten investeren in hun ondersteuning.  
 
Tot slot 
De lokale democratie verdient een goede ondersteuning. 
Daarbij spelen wij als griffiers een cruciale rol. Het vraagt 
van ons leiderschap, de bereidheid ons in te zetten voor 
een stevige griffie en de durf de grenzen van ons werkveld 
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op te zoeken. En vooral ook om tijd vrij te maken voor 
onszelf om te leren en te ontwikkelen.  
 
Die tijd hebben jullie als deelnemers aan deze workshop 
jezelf gegund, dat is vast een goed begin. Ik wens jullie 
veel plezier en inspiratie! Ik geef graag de dagvoorzitter 
mw Podt het woord. 
 


