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Stappenplan
Functieprofiel / 31 januari: start met raadswerkgroep

/ 6 februari: groepsgesprek Neerijnen
/ 14 februari: groepsgesprek Geldermalsen
/ 15 februari: groepsgesprek Lingewaal
/ 19 februari: vaststelling in raadswerkgroep

Werving Week 8/9/10/11

Brievenselectie Week 12

Selectiegesprekken Week 13/14/15

Assessment (optie) Week 16

Keuze kandidaat Week 17 (=eind april)



10 treden voor goed 
werkgeverschap:



Visie op ondersteuning door 
griffier

Netwerken en strategisch adviseren

Coaching van raadsleden

Raadscommunicatie

AdviserenOndersteuning 
bij speciale 
projecten / 

onderwerpen
Collectief 
geheugen
Verzorgen 

vergadering
en



Procedure-ambitie

Ambitie Taken van de griffie(r)

Organiseren en faciliteren vergaderingen 
= primaire proces

1. Verzorgen vergaderingen 
(zorgvuldige voorbereiding, 
secretarisrol en procedureadvies, 
afhandeling)

2. Procedures helder uitleggen
3. Up-to-date houden 

raadsinformatiesysteem
4. Verzorgen bijeenkomsten raad met 

externe partijen
5. Zorg dragen voor uitvoering 

werkprocessen



Procedure+ -ambitie

Ambitie Taken van de griffie(r)

Collectief geheugen 1. Bijhouden overzichten met relevante informatie
2. Informatie uitzoeken voor raadsleden
3. Raad ondersteunen bij stukken (kwaliteitstoets)
4. Doet voorstellen voor verbetering van werkprocessen 

en procedures



Speciale projecten ambitie

Ambitie Taken van de griffie(r)

Ondersteuning bij speciale 
projecten / onderwerpen

1. Integriteit
2. (Her)benoeming burgemeester
3. Rekenkameronderzoek
4. Raadsonderzoek



Adviseringsambitie
Ambitie Taken van de griffie(r)

Adviseursrol 1. Adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en 
toepassing van (raads)-instrumenten

2. Advisering met betrekking tot (lange termijn) 
agendering; effectieve invulling besluitvormingsproces 

3. Advisering over rolopvatting en rolinvulling raad en 
college en samenspel tussen deze bestuursorganen

4. Advisering over kwaliteit raadsstukken (consistent, 
inzichtelijk, compleet, begrijpelijk, dictum 
amendeerbaar, enz.)

5. Agendeert onderwerpen en thema’s t.b.v. de raad
6. Verbeteren werkprocessen raad
7. In- en buiten de organisatie uitdragen van rol en 

bevoegdheid raad
8. Stevige/gelijkwaardige rol in driehoek
9. De-escaleren en ‘dempen’ in gesprekken en neutraal, 

feitelijk en relativerend optreden
10. Bewaken positie raad in ambtelijke organisatie; 

afstemmen omgang raad-college met B&W



Raadscommunicatie ambitie

Ambitie van de raad Taken van de griffie(r)

Organiseren van communicatie 
van de raad

1. Actuele gemeenteraad website
2. Visie over de invulling van het gastheerschap van 

de raad en het betrekken inwoners bij de raad met 
gevarieerd repertoire

3. Efficiënt gebruik van communicatiemiddelen
4. Adviseert inwoners over contact met de raad
5. Overlegt met externe partijen namens de raad
6. Stuurt op zichtbaarheid raad in 

samenwerkingsverbanden
7. Adviseert inwoners bij het opstellen en indienen 

van burgerinitiatieven



Coachingsambitie

Ambitie van de raad Taken van de griffie(r)

Coaching van raadsleden 1. Geeft persoonlijke feedback aan raadsleden over 
optreden

2. Denkt gevraagd en ongevraagd mee over effectief 
optreden (niet politiek)



Strategie- en netwerkambitie

Ambitie Taken van de griffie(r)

Strategisch adviseren en 
netwerken

1. Heeft een visie over de doorontwikkeling van de 
raad, het raadswerk en de daarbij behorende 
ondersteuning

2. Vertaalt ontwikkelingen in de samenleving (b.v. 
vermaatschappelijking democratische 
besluitvorming) naar het werk van de raad en 
adviseert daarover

3. Onderhoudt een netwerk binnen en buiten de 
gemeente ten behoeve van strategische 
advisering van de raad

4. Adviseert bij het opstellen van een effectieve, 
politiek bestuurlijke strategie

5. Adviseert over het functioneren van de raad en 
griffie



En natuurlijk …

/ Leidinggeven aan het griffieteam



    Aan de slag: wat is belangrijk?

Netwerken en strategisch adviseren

Coaching van raadsleden

Raadscommunicatie

AdviserenOndersteuning 
bij speciale 
projecten / 

onderwerpen

Collectief 
geheugen
Verzorgen 

vergadering
en



Competenties
∕ Kwaliteiten van medewerkers zijn eigenschappen 

en gedragskenmerken die nodig zijn om het werk 
goed te kunnen uitvoeren = gereedschapskist

∕ Kwaliteiten zijn in aanleg aanwezig en kunnen 
worden gebruikt en ontwikkeld. 

∕ Kwaliteiten + vaardigheden + houding = 
competenties

∕ Een competentie is het vermogen om bepaald 
gedrag te vertonen. 





Tot slot

∕ Wat is niet aan de orde geweest en mag niet 
onbesproken blijven?
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