
Inleiding 

Het Oriëntatieprogramma is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Commissarissen van de Koning/Kabinetchefs en het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het programma is erop gericht om de diversiteit in de 

beroepsgroep van burgemeesters te vergroten. De deelnemersgroep bestaat uit mensen die 

belangstelling voor de burgemeestersfunctie hebben en die de potentie hebben om binnen enkele 

jaren kansrijk te kunnen zijn bij een sollicitatie. Dat kunnen ‘zij-instromers’ zijn die nog weinig of geen 

ervaring in het lokaal bestuur hebben, maar ook groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de 

beroepsgroep, zoals mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en vrouwen. 

Het programma wil de deelnemers meer inzicht geven in de werking van het lokaal bestuur en in de 

positie en rollen van de burgemeester.  

Wethouders en gedeputeerden worden in beginsel niet toegelaten tot het programma omdat zij 

geacht worden al voldoende zicht te hebben op het zijn van bestuurder in het decentraal bestuur   

Het programma is geen vooropleiding om burgemeester te worden en zeker geen garantie voor een 

succesvolle sollicitatie in een gemeente. Zoals de naam al aangeeft is het een oriëntatie op de 

burgemeestersfunctie. De deelnemers krijgen een brede blik op het ambt, op de werkvelden van de 

burgemeester en op de competenties die van de burgemeesters verwacht mogen worden. Ook biedt 

het programma hun diverse mogelijkheden tot reflectie op de eigen positie: sluit de burgemeesters-

functie wel aan bij de persoonlijke kwaliteiten? En op welke onderdelen zullen de deelnemers zichzelf 

nog moeten ontwikkelen met het oog op een sollicitatie naar een burgemeestersvacature.  

 

Programma 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Een persoonlijkheidstest (Birkman-assesment) per deelnemer.  

 Meerdaagse groepsbijeenkomsten (6 dagen in totaal) met aandacht voor:  

 Introductie op het ambt 

 Psychologie van het ambt 

 Managen zonder macht 

 Openbare orde en veiligheid 

 Solliciteren  

 Twee driedaagse meeloopstages bij burgemeesters voor iedere deelnemer.  

 Individuele coaching en maatwerkmodules voor de deelnemers. 

 Een individueel reflectieverslag per deelnemer. 

 

Planning en locatie 

Het Oriëntatieprogramma loopt in beginsel van april tot november van elk jaar. De meeloopstages bij 

de burgemeesters zijn in de tussenliggende periode. Het NGB selecteert de stageburgemeesters en 

vervolgens kunnen de deelnemers zelf met hen de planning van de stage afspreken. 

 

 

Oriëntatieprogramma 
burgemeesters



Deelnemers 

Het programma biedt plaats voor maximaal 16 deelnemers, die deels zijn voorgedragen door de 

Kabinetschefs van de provincies en deels via ‘open sources’ (BZK, NGB, individuele burgemeesters, 

vrouwenorganisaties etc). Een selectiecommissie (enkele Kabinetschefs, NGB, BZK) stellen aan de 

hand van de CV’s en motivaties van de potentiële kandidaten de deelnemersgroep voor het 

programma samen. Bij de selectie (in februari) wordt behalve op potentie om burgemeester te 

worden (enige vorm van eindverantwoordelijkheid is wenselijk), ook gelet op regionale spreiding, 

diversiteit in achtergrond en (eventuele) politieke kleur.  

 

Vertrouwelijkheid 

Vertrouwelijkheid in het programma is zeer belangrijk. De deelnemers moeten zich vrij kunnen voelen 

om te leren en te experimenteren. Daarom is het niet toegestaan om buiten de groepsbijeenkomsten 

mededeling te doen over wat is besproken de bijeenkomsten en wie er deelnemen aan het programma 

zonder toestemming van betrokkene zelf. Die afspraak geldt zowel voor de deelnemers zelf als voor de 

betrokken trainers, gasten en organisatie. Wie zich niet aan deze afspraak houdt, wordt uitgesloten 

van verdere deelname. 

 

Materialen en overige 

Tussen de blokken en meeloopstages door krijgen de deelnemers individuele opdrachten.  

 

Certificaat 

Na afloop van het oriëntatieprogramma ontvangt iedere deelnemer een certificaat wanneer alle 

onderdelen van het programma gevolgd zijn. Ook ontvangt iedere deelnemer een individueel en 

vertrouwelijk ‘carrièrerapport’ van de begeleiders van het programma. 

 

Organisatie 

Het oriëntatieprogramma is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK), de commissarissen van de Koning en het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters (NGB). De praktische en logistieke begeleiding van het programma is in handen van het 

NGB en BZK. Voor de uitvoering van het programma wordt een extern bureau ingeschakeld. 

 

Kosten 

Het programma is kosteloos. Voor het niet (volledig) volgen van het programma zonder geldige reden, 

kan een bedrag van € 500,-- in rekening worden gebracht of kunnen aanvullende opdrachten worden 

verwacht. De reiskosten van en naar de locaties van de groepsbijeenkomsten en meeloopstages zijn 

voor rekening van de deelnemers zelf. 

 

Nadere informatie 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters info@burgemeesters.nl of de kabinetschef van de eigen 

provincie.  
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