
 

 

 

 

 

 

PLAN VAN AANPAK 

RAADSONDERSTEUNING- 
INRICHTING & OMVANG GRIFFIE 
Gemeenteraad Dordrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Gemeenteraad Dordrecht  
Spuiboulevard 300 
3311 GR Dordrecht 
T.a.v. Anneloes Wepster, raadsgriffier 
 
 

20 oktober 2022 

 



 

 

 2 

Vooraf 

Het werk van raadsleden verandert door maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen 

en ook ten gevolge van nieuwe taken die op het spreekwoordelijke ‘bordje’ van de raad zijn 

komen te liggen. Te denken valt aan decentralisaties, de groeiende hoeveelheid informatie, 

toenemende complexiteit van geld- en financieringsstromen, complexe ketensamenwerking en 

de wens intensiever verbonden te zijn met inwoners. Dit alles noopt raadsleden tot voortdurende 

bezinning op hun rolinvulling en op hun werk- en vergaderwijze.  

Het dwingt daarnaast tot nadenken over de ondersteuning die de raad(sleden) nu en in de 

toekomst wenselijk en noodzakelijk vinden. Wat hebben raadsleden nodig om de hen gegeven 

rollen en taken zo goed mogelijk te vervullen? Kan de griffie die ondersteuning ook bieden? Ook 

voor die griffie geldt immers dat het takenpakket verandert ten gevolge van onder meer eisen 

met betrekking tot de ICT-ondersteuning, digi-toegankelijkheid, archivering en privacywetgeving. 

De invoering van de Dordtse dinsdag is reden te meer in kaart te brengen welke wensen de raad 

heeft met betrekking tot de ondersteuning en ook om te bezien of de griffie in staat is om die te 

leveren. Er is immers meer en ook andersoortig werk voor de griffie bijgekomen door de recente 

veranderingen in de werk- en vergaderwijze. Niet alleen in organiserende en ondersteunende zin, 

maar ook ten aanzien van de strategische advisering en positionering van de raad. Bovendien 

draagt de Dordtse dinsdag de belofte van meer betrokkenheid van en gerichtheid op de 

gemeenschap. Die belofte moet wel waargemaakt kunnen worden. Dat is in zowel een vraag naar 

competenties (hebben we de juiste kwaliteiten binnen het team) als een vraag naar capaciteit 

(hebben we genoeg handjes op de griffie).  

Op basis van ons telefonisch overleg stel ik de volgende onderzoeksvragen voor: 

1. Welke ondersteuningswensen heeft de raad (hebben de raadsleden) om hun rollen en 

taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren - rekening houdend met veranderingen in de 

maatschappij en binnen de politiek en het openbaar bestuur in het bijzonder?  

2. Van wie wenst de raad/wensen de raadsleden (meer/minder/andere) ondersteuning te 

krijgen (vanuit de griffie, de organisatie (ambtelijke bijstand) of in de vorm van 

fractieondersteuning)? 

3. Kan de griffie - met de huidige bezetting en inrichting - tegemoet komen aan de 

ondersteuningswensen van de raad (zie antwoord vraag 1)? 

4. Kan de griffie onder de huidige omstandigheden die ondersteuning leveren die zij op basis 

van haar professionele standaard (minimaal) vereist vindt om de raad/de raadsleden zo 

optimaal mogelijk te faciliteren en positioneren? 

5. Welke extra/nieuwe taken heeft de griffie er de afgelopen jaren bijgekregen, en wat zijn 

daar de consequenties van?  
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Vraag 5 heeft dus - onder veel meer - betrekking op de recent doorgevoerde veranderingen in de 

werk- en vergaderwijze en de daaruit voortkomende werkzaamheden en werkbelasting voor de 

griffie. 

Hieronder geef ik aan welke stappen mijns inziens nodig zijn om de antwoorden te kunnen 

formuleren op bovenstaande vragen en om aanbevelingen te kunnen doen. Ik ben uitgegaan van 

een aanpak die een zo beperkt mogelijk beslag legt op tijd en middelen. Ik ga om die reden dan 

ook uit van een beknopt verslag. Raadsleden krijgen al genoeg informatie. De nadruk moet liggen 

op de informatiewaarde, niet op de hoeveelheid informatie. Tot slot worden de kosten 

gepresenteerd. 

Plan van aanpak: 3 stappen   

Ik beschrijf hieronder 3 stappen, steeds met een korte omschrijving van de aanpak en het 

resultaat. Streven is de hier gepresenteerde stappen zoveel mogelijk in december en januari voor 

te bereiden en uit te voeren. Zodoende is de rapportage in de tweede week van februari gereed.   

Stap 1. Ophalen informatie over ondersteuningswensen raad(sleden) 

Welke veranderingen in de samenleving en binnen het openbaar bestuur stellen andere of 

aanvullende eisen aan de raad én aan de ondersteuning die de raad nodig heeft? Hoe wil de raad 

- in het licht van die veranderingen - de komende jaren invulling geven aan zijn rollen, taken en 

verantwoordelijkheden? En welke ondersteuning is daar dienstbaar aan? Om daarna te kunnen 

analyseren welke van die ondersteuningsbehoeften breed worden gedeeld. En ook: wat heeft 

prioriteit? Want ook hier geldt: niet alles kan ten aanzien van de raadsondersteuning. Keuzes zijn 

noodzakelijk. 

Het ophalen van die informatie kan op verschillende manieren. Ik presenteer 3 opties, waaruit 

een keuze dient te worden gemaakt.   

Optie 1: twee groepsinterviews (bijvoorbeeld met een aantal raadsleden die goed zicht hebben op 

de griffie, omdat ze bijvoorbeeld lid zijn van de werkgeverscommissie/in de auditcommissie 

zitten/fractievoorzitter zijn en een groep ‘gewone’ raadsleden – die ‘regulier’ gebruik maken van 

de diensten van de griffie). Dat gaat in de vorm van een zogenoemd gestructureerd interview. Zie 

het voorbeeld hieronder, ontleend aan een vergelijkbaar onderzoek voor de Staten van Utrecht. 

Het groepsinterview/-gesprek wordt gevoerd aan de hand van een lijst met stellingen en vragen 

op twee A4 die iedereen bij aanvang krijgt uitgereikt. Omdat de antwoorden en stellingnames na 

afloop mooi vormgegeven inzichtelijk worden gemaakt, ontstaat een helder en navolgbaar beeld 

van de ondersteuningsbehoeften en -wensen. Omdat het tevens een groepsgesprek is komt er 

direct ook ‘inkleuring’ bij de gegeven antwoorden en stellingnames. Het is dus een combinatie 

van een enquête (met navolgbare uitkomsten) en een groepsgesprek (context, verdieping en 

duiding). 
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Nadeel van deze aanpak onder optie 1 is dat niet iedereen input kan leveren. Voordeel is 

beperktere tijdsinvestering.  

Optie 2: De vragen en stellingen worden niet in twee groepsgesprekken ingevuld, maar in een 

gesprek met steeds twee afgevaardigden per fractie. Elke fractie heeft dus een ‘eigen’ gesprek 

van plusminus een uur met de onderzoeker. Steeds is het stramien: vraag of stelling inleiden, de 

afgevaardigden van de fractie denken hardop na en scoren tijdens het gesprek de 

stelling/beantwoorden de voorliggende vraag. De onderzoeker maakt aantekeningen en verwerkt 

na afloop van de 14 gesprekken alle antwoorden in een bijlage die - ook weer geanonimiseerd - 

inzichtelijk maakt waar de fracties (in meerderheid) behoefte aan hebben/prioriteit aan geven. 

Deze aanpak onder optie 2 is arbeidsintensiever en kostbaarder omdat er 14 gesprekken 

ingepland en gevoerd moeten worden. Het resultaat (en de vormgeving ervan) is vergelijkbaar 

met de voorbeelden/illustraties hierboven onder optie 1. 

Optie 3: Eventueel kan er ook voor worden gekozen de vragen digitaal uit te zetten: door een link 

te sturen naar alle raads- en commissieleden die toegang geeft tot een digitaal in te vullen 

enquête. Voor de duiding en verdieping is het nodig om daarna - fysiek - bijvoorbeeld twee 

duidingsgesprekken te voeren om de enquête-uitkomsten in te kleuren/te verdiepen. Om 

zodoende te voorkomen dat het bij die ‘platte’ digitale uitkomsten blijft. Dat gebeurt - tweemaal 

dus - in een gesprek met steeds een groep van plusminus 8 raads- en commissieleden. De 

samenstelling van de beide groepen voor die verdiepingsgesprekken zou overeenkomstig optie 1 

kunnen. Zie voorbeeld hieronder voor aanpak van zo’n digitale enquête.  
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Resultaat stap 1: inzicht in de 

(ondersteunings)wensen van 

de raad en een antwoord op de 

vraag van wie de raad/de 

raadsleden 

(meer/minder/andere) 

ondersteuning wensen te 

krijgen (vanuit de griffie, de 

organisatie (ambtelijke 

bijstand) of in de vorm van (zelf 

aan te stellen) 

fractieondersteuners)? 

Stap 2. De griffie ‘bekent kleur’   

Tijdens een zogenoemde postersessie brengen we met input van de voltallige griffie de 

griffiewerkzaamheden in kaart en stellen we vast welke taken/werkzaamheden op de griffie: 

1) Suboptimaal worden uitgevoerd, omdat 

er doorgaans onvoldoende tijd is om (de 

gewenste) kwaliteit te kunnen leveren; 

2) Niet (kunnen) worden uitgevoerd, terwijl 

er voor die taken wel tijd beschikbaar zou 

moeten zijn om de raad goed te bedienen 

en/of om tegemoet te kunnen komen aan 

de ambities, wensen en behoeften die de 

raad heeft/de raadsleden hebben. 

Zie de illustratie hiernaast, ontleend aan een 

vergelijkbaar onderzoek dat ik in 2021 heb 

uitgevoerd voor de gemeenteraad van 

Eindhoven. 

Dit inzicht is nodig om een antwoord te kunnen 

geven op in elk geval de volgende vragen:  

• Welke veranderingen neemt de griffie 

waar in maatschappij, politiek en 

openbaar bestuur en welke vereisten en 

extra taken komen daaruit voort - en kan 

de griffie die taken wel/niet/niet optimaal vervullen? 
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• Welke taken heeft de griffie erbij gekregen (de laatste jaren)? 

• Wat vindt de griffie (vanuit haar professionele standaard) wenselijk dan wel noodzakelijk 

aan meer/betere/andere raadsondersteuning dan op dit moment kan worden geboden?   

• Zijn er mogelijk (nog) efficiency-slagen te maken: wat moet de griffie niet (meer) doen, 

aan anderen overlaten, wat kan (even goed of zelfs beter) met minder tijd en wat kan met 

minder tijd omdat mindere kwaliteit (van product of proces) acceptabel is? 

Resultaat stap 2: inzicht in werkdruk griffie, inzicht in taken die blijven liggen en inzicht in de visie 

van de griffie op een optimaal ondersteunde raad en wat daarvoor nodig is, in termen van 

competenties, capaciteit en inrichting van de griffie. 

Stap 3: presentatie uitkomsten en aanbevelingen  

De informatie opgehaald onder stap 1 en 2 wordt bondig verwoord. Uitdaging is om te 

rapporteren in maximaal 6 pagina’s A4, plus een bijlage.  

Pagina 1 en 2: ontwikkelingen in de samenleving en binnen de politiek/openbaar bestuur en de 

gevolgen voor de (positie van en rolneming door de) raad, en meer in het bijzonder de 

ondersteuningswensen-/behoeften die daarmee samenhangen/eruit voortkomen. Plus een 

antwoord op de vraag van wie de raad welke (aard en omvang) van ondersteuning verwacht/wil 

krijgen. Deels in bijlage.   

Pagina 3 en 4: inzicht in taken en werkzaamheden die de griffie mogelijkerwijs noodgedwongen 

(sub)optimaal vervult en inzicht in wat de griffie de raad wel/niet te bieden heeft (bij 

gelijkblijvende omvang dan wel na uitbreiding van capaciteit). Deels in bijlage. 

Pagina 5 en 6: bevindingen en aanbevelingen.     

Resultaat stap 3: bondige verslaglegging bevindingen en aanbevelingen.  

Begeleidingscommissie  

Ik geef u in overweging een kleine slagvaardige begeleidingscommissie in het leven te roepen, die 

dienst kan doen als gesprekspartner/uitvoerend opdrachtgever van de onderzoeker. Bijvoorbeeld 

bestaande uit griffier (plus een raadsadviseur), voorzitter werkgeverscommissie en een of twee 

van de fractievoorzitters. 

 Kosten  

De totale kosten zijn afhankelijk van de gekozen optie binnen stap 1. Kosten zijn ex btw. 

Activiteit  Kosten  

Maken planning en definitief plan van aanpak en 
voorbespreking met de griffie/begeleidings- 

€ 700,- 
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commissie, plus het inwerking zetten/uitzetten van de 
eerste werkzaamheden 

Optie 1 maken enquêtevragen/stellingen en voeren 
van twee groepsgesprekken  

€ 1.850,- 

Optie 2 maken en bespreken enquêtevragen/ 
stellingen en voeren gesprekken van steeds 1 uur - 
met alle fracties 

€ 2.995,- 

Optie 3 maken enquête (eerst in word) en digitaal 
laten maken daarvan, verwerken uitslagen en twee 
verdiepingsgesprekken op basis van de uitkomsten 

€ 1.995,- 

Sessie van plusminus 3 uur met de griffie (inclusief 
voorbereiden, toesturen stukken, drukkosten 
materialen, uitwerken uitkomsten, etc.)  

€ 1.550,-  

Korte rapportage van plusminus 5 of 6 A4 met 
bevindingen en concrete aanbevelingen   

€ 1.400,- 

Bespreken rapportage en doorvoeren redactionele en 
laatste aanpassingen/aanvullingen 

€ 775,-  
 

Kosten vormgever voor opmaken A4 met stellingen, 
materialen sessie griffie en infographic/eind- 
rapportage - inclusief kosten printen posters sessie 
griffie en A4 stellingen en vragen 

 
€ 975,- 

Projectmanagement voor tussentijds bellen, overleg, 
en allerhande regelzaken  

 
€ 500,- 

 
Totaal inclusief optie 1 
Totaal inclusief optie 2   
Totaal inclusief optie 2   

 
€ 7.750,- 
€ 8.895,- 
€ 7.895,- 

 

Inplannen afspraken (met begeleidingscommissie) en interviews (met de fracties) dient te worden 

geregeld door de opdrachtgever na afstemming met de onderzoeker. 

Adviseur  
Jasper Loots is een ervaren en zeer betrokken adviseur, trainer en coach. Hij 

werkt graag mee aan het verbeteren van werk-, vergader- en 

besluitvormingsprocessen. Daarbij heeft hij oog voor de complexe positie van 

volksvertegenwoordigers. Die steeds meer taken op hun bord krijgen, te 

maken hebben met complexe samenwerkingsverbanden en steeds vaker 

inwoners en stakeholders op hun weg vinden die mee willen denken en mee 

willen beslissen. 
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Jasper heeft in 2015/2016 anderhalf jaar op interimbasis gewerkt op de raadsgriffie van Almere, 

waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het vernieuwingstraject Raad 2020: 

herpositionering van de raad en innovaties in de werk- en vergaderwijze. 

Hij heeft veel ervaring met onderzoeken naar werk- en vergaderwijzen, rolneming en 

ondersteuning daarbij. Hij adviseert regelmatig griffies over werkprocessen en hij wordt 

regelmatig gevraagd om functieprofielen op te stellen voor aan te stellen griffiers. Jasper heeft 

recent vergelijkbare opdrachten naar raadsondersteuning uitgevoerd voor onder meer de 

gemeenteraad van Eindhoven, Helmond en Haarlem en voor de Staten van Utrecht. Momenteel 

voert hij een vergelijkbare opdracht uit voor de raad van Arnhem. 

Recent heeft Jasper meegewerkt en meegeschreven aan een essay over de griffie van de 

toekomst. U vindt het hier: http://pruimpraat.nl/de-griffie-van-morgen-ruimtemakers-gezocht/ 

Akkoord  

Gaat u akkoord, dan ontvang ik daarvan graag een schriftelijke bevestiging. Dat mag per email.   

Met vriendelijke groet, 

  

Jasper Loots.  
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