
 
 

Jaarcongres VvG op vrijdag 7 oktober 
 
In de ochtend kan je kiezen uit het volgen van twee workshops, één excursie of één workshop en een 
bezoek aan FC Utrecht. 
 

Excursies (volle ochtend) 
 
Bibliotheek Neude & stadsvaart 
Rondleiding door voormalig postkantoor en huidige bieb op de Neude. Verken vervolgens de grachten 
van Utrecht met een stadsvaart. 
 
Domtoren & Paleis Lofen 
Beklim de Dom en ontdek daarna Paleis Lofen, de plek waar Utrecht in 1122 stad werd.  
 
KNVB  
De middenstip van Nederland: rondleiding over de KNVB-campus. 
 
KNMI 
Rondleiding bij het nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie: het KNMI.  
 
RIVM 
Veel meer dan het vergaren van data bij een pandemie: het RIVM. Rondleiding over hoe zij zich 
inzetten voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. 
 

Workshops ronde 1  
 
Het Socratisch gesprek (ronde 1 & 2) 
Doorlopende workshop. Ga écht met elkaar in gesprek: deze gestructureerde vorm van dialoog leidt 
tot inzicht in een vraagstuk én zicht op elkaar. 
 
Strategische griffier in netwerken (ronde 1&2) 
Doorlopende workshop. Besturen is niet meer een zaak van alléén de raad of het college. Tijdens 
deze workshop staan we stil bij wat dit betekent voor de rol van de griffier. 
 
Jonge griffier en leiderschap 
In deze workshop gaan we in gesprek met jonge griffiers (<40 jaar) over vraagstukken die leven, we 
delen onze ervaringen en tips. 
 
Nieuw publiek leiderschap  
Wordt 2 rondes aangeboden. Wat zijn die nieuwe inzichten over publiek leiderschap? 
Over wat de huidige opgaven of transformaties betekenen voor de rol van (in)formele publieke leiders.  
 
EPOS: welke rol in het kader van leiderschap kun jij als griffier nemen, gelet op het tanende 
vertrouwen in ‘de politiek’? 
In het tijdperk van opendata en informatiedelen is het de kunst om informatie te ontsluiten en te delen 
binnen de eigen werkomgeving en daarbuiten. De griffie is de verbinding tussen sturing, advies en 
faciliteren in het maken van keuzen in het gebruik van ondersteunende systemen. Hoe bereik je welk 
doel? 
 
Leiderschap in het positioneren van de gemeenteraad  
Hans Peet (20 jr. ervaring als griffier) neemt je mee in inzichten om de raad in positie te brengen en 
zijn blik op de toekomst. O.a. over de langetermijn agenda en raadsagenda.  
 
Zelf leiding nemen over jouw positie als griffier 
Je kunt je werk als griffier pas echt goed doen als je jouw positie en plek ook echt volledig kunt 
innemen. Persoonlijke ervaringen én zelf aan de slag met het versterken van je positie.  



 
 
Het verborgen goud van de raad: hoe profilering op inhoud de relevantie van de raad versterkt 
In deze workshop geven we een perspectief op wat er verbeterd kan worden aan de zichtbaarheid van 
de bestaande representatieve lokale democratie. 
 
Over het regisseren en uitzenden van fysieke, digitale en hybride vergaderingen 
De software van MVI maakt de vertaling tussen uw werkwijze en de apparatuur in de raadzaal. In de 
workshop gaan we hier verder op in en leggen u uit welke mogelijkheden er zijn. 
 
Deep Democracy: over positie en leiderschapsstijl van griffiers   
Een manier van werken/kijken waarin aandacht en waardering is voor andere opvattingen binnen de 
besluitvorming waarbij er speciale aandacht is voor de stem van de minderheid.  
 
VvG Commissie Openbaar Bestuur ‘De wereld van de griffier’ 
Wordt 2 rondes aangeboden. Workshop over Trendrapport ‘De griffier kijkt in de spiegel’ van de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Workshop van Petra Habets “Leiderschap in tijden van boosheid” 
Verschillende groepen in de samenleving zijn boos. Deze boosheid mag – en moet misschien 
zelfs – een articulatie vinden in de raadzaal als politieke arena. Tijdens deze workshop gaat u in 
op twee vragen die hiermee samenhangen. Boosheid richt zich soms ook tegen het lokale 
politieke systeem. Volksvertegenwoordigers pakken hierdoor vanuit wantrouwen hun taak op. 
Hoe kan de griffier zorgen dat ook partijen die zich minder op hun gemak voelen in dit systeem, 
zich hier thuis voelen? Hoe voorkom je dat de griffie speelbal wordt van gedoe én hoe kweek je 
een dikkere huid voor de momenten dat ‘gedoe’ toch ontstaat?  
 
Excursie FC Utrecht (groep 1) 
Combineren met workshop uit ronde 2. Neem aan de hand van anekdotes en historische objecten een 
duik in de rijke geschiedenis van FC Utrecht en Stadion Galgenwaard! 
 

Workshopronde 2 
 
Het Socratisch gesprek (ronde 1 & 2) 
Doorlopende workshop. Zie bovenstaand.  
 
Strategische griffier in netwerken (ronde 1&2) 
Doorlopende workshop. Zie bovenstaand.  
 
VvG Commissie Openbaar Bestuur ‘De wereld van de griffier’ 
Wordt 2 rondes aangeboden. Zie bovenstaand.  
 
Nieuw publiek leiderschap  
Wordt 2 rondes aangeboden. Zie bovenstaand.  
 
Excursie FC Utrecht (groep 2) 
Combineren met workshop uit ronde 1. Neem aan de hand van anekdotes en historische objecten een 
duik in de rijke geschiedenis van FC Utrecht en Stadion Galgenwaard! 
 
Zeven sleutels voor goede klankbordgesprekken met de burgemeester 
In deze workshop gaan we specifiek in op de rol van de griffier in het organiseren van een goede 
gesprekcyclus. Interactief en we delen dilemma’s.  
 
Leiderschap en de omgevingswet 
Het lijkt telkens vijf voor twaalf: hoe urgent is een wet als deze al drie keer is uitgesteld? Workshop 
over prioriteren én inhoudelijk over de omgevingswet: tijdspad, verwachtingen en effecten.  
 



 
 
Perikles Instituut 
n.t.b.  
 
Griffier als verbindingsofficier 
Een groot deel van je rol als griffier gaat over verbindingen maken. We gaan het niet over de inhoud 
hebben, maar over de persoonlijke kant van contact en het aangaan van verbindingen. 
 
Zie je netwerk als spel 
In deze workshop speel je een interactief spel en ontdek je het belang van jouw positie binnen een 
netwerkstructuur. 
 
 
Gemeenteoplossingen 
We laten u graag zien hoe u het SIS in combinatie met het AV-systeem voor u laat werken en 
daarmee de mogelijkheden van beide systemen optimaal benut, te zien in de Statenzaal.  
 
Met de juiste informatie naar meer leiderschap in de raad 
Actuele en betrouwbare informatie brengt raden in een gelijkwaardiger positie t.o.v. het college en 
leidt tot een nieuwe impuls in dualisme. Theorie vertaald naar hoe griffies hier concreet mee aan de 
slag kunnen. 
 
 


