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Acht burgemeesters 
en wethouders die 
aan de slag gingen 
in ‘gedoe-gemeenten’

g e b e l d  b i j  b e s t u u r l i j k e  b o n j e

Gebeld bij bestuurlijke bonje bevat portretten van acht 

mensen die burgemeester of wethouder werden in een 

gemeente waar een fikse bestuurlijke crisis had plaats-

gevonden. 

Waarom ga je zo’n uitdaging aan? Hoe pak je dat aan en wat 

moet je daarvoor meebrengen? 

Acht mensen vertellen openhartig over hun motivatie, 

voorbereiding, aanpak en ervaringen. Ieder van hen 

bewandelde een eigen weg, passend bij zijn persoon-

lijkheid én bij de gemeente. Van hun verhalen valt veel 

te leren. 

Hecht niet aan het pluche en combineer gezag met 

bescheidenheid. Begin open en onbevangen, maar 

doorzie snel de politieke spelletjes, anders heeft je stoel 

al gauw geen poten meer. Gebruik ook de inwoners die 

de situatie vaak helemaal zat zijn. Dat zijn enkele van de 

vele lessen uit de persoonlijke portretten. 

Gebeld bij bestuurlijke bonje laat van binnenuit zien hoe 

het lokaal bestuur werkt en welke rol de persoonlijke 

factor daarin vervult. Dat is uiteraard nuttig voor 

bestuurders die te maken hebben met een bestuurlijke 

crisis. Het is echter een boek voor iedereen die – net als 

de auteurs – meer wil weten van de mensen die het 

lokaal bestuur maken. 

Vincent van Stipdonk en Hester Tjalma hebben vanuit 

allerlei rollen het lokaal bestuur bestudeerd en eraan 

deelgenomen. 

Omslag Bestuurlijke bonje.indd   1
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Virtuele burgemeester

 
 
 
 
Het nieuwe jaar is alweer even aan de gang en u heeft 
zich mogelijk voor een aantal opleidingen uit de gids 
ingeschreven. Zo kunt u zich ook het komend jaar blijven 
ontwikkelen en blijft u scherp. De Lochemconferenties 
zijn weer begonnen! Dit jaar met als thema waardevol 
digitaliseren, richting geven aan innovatie. We bekijken 
hoe de informatiesamenleving er momenteel uitziet, 
waar kansen en bedreigingen liggen en hoe u als burge-
meester op een maatschappelijk verantwoorde manier 
daar richting aan kunt geven. We besteden aandacht aan 
de informatieveiligheid en spelen een virtuele game 
waarin uw gemeentelijke organisatie wordt gehackt en u 
in de rol mag kruipen van ‘oplosser’ om tot een inzicht te 
komen welke processen er lopen tijdens een dergelijke 
crisis. De laatste conferentiedag gaan we in op de online 
en offline openbare orde. Zijn deze twee verweven met 
elkaar of niet? Online gedragingen of verstoringen die tot 
een uitwerking in de fysieke wereld leiden of zouden 
kunnen leiden komen in toenemende mate voor. Denk 
aan een oproep tot feestjes, demonstraties, boze 
burgers, aantijgingen jegens bestuurders, nepaccounts/
nieuws, treitervloggers, sexting/wraakporno, terugkeer 
zedendelinquenten en ga zo maar door. De vraag die bij 
de Lochemconferentie centraal staat is of u een rol voor 
uzelf ziet weggelegd en zo ja, welke rol dat dan is en hoe 

ver die reikt. Afgelopen jaar verscheen in opdracht van 
het programma Politie en Wetenschap het onderzoek 
Burgemeesters in Cyberspace. Dit was vooral een juridi-
sche en empirische verkenning. In de loop van het jaar 
verschijnt een vervolgrapport hierop, waar dieper wordt 
ingegaan op de rol van het lokaal bestuur, de burge-
meester in het bijzonder, in relatie tot de digitale trans-
formatie van de maatschappij. De uitkomsten uit de 
discussies tijdens Lochem zullen hierin meegenomen 
worden. 
In dit nummer onder meer een bijdrage van burgemees-
ter Ruud van Bennekom die terugblikt op  
15 jaar directeur NGB. U leest hoe uw jonge collega’s 
tegen het ambt aankijken en we geven een impressie van 
de uitkomsten van het Vakatelier 2018. Geniet nog even 
van de ‘look and feel’, want het Burgemeestersblad krijgt 
in het voorjaar een nieuw jasje! 
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Tot verrassing van velen maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad 
van Bunnik begin oktober vorig jaar bekend dat Ruud van Bennekom bovenaan de aanbeveling stond 
om burgemeester van Bunnik te worden. Daarmee vertrok “onze NGB-directeur” na 15 jaar bij het 
Genootschap van Burgemeesters. Het Burgemeestersblad vroeg hem te reflecteren op het werk bij het 
NGB en of hij al helemaal “ingebunnikt” is.

                  Van directeur tot     burgemeester
Ruud van Bennekom

‘Veel mensen vragen me of ik altijd al burge-
meester had willen worden. Eerlijk gezegd 
was het geen jongensdroom voor me. Twee 

jaar geleden ben ik echter gaan nadenken over mijn 
eigen loopbaan. Het bestuur van het NGB had me 
daartoe gestimuleerd. Voor burgemeesters organise-
ren we met LoopbaanPlus een heel waardevol loop-
baanoriëntatieprogramma. “Zoiets moet je jezelf ook 
gunnen”, kreeg ik als advies tijdens een functione-
ringsgesprek. Toen ben ik gaan nadenken over mijn 
eigen perspectieven. Al 14 jaar bij het NGB en ook 
mijn leeftijd (57 jaar, destijds); ik kwam tot de 
conclusie dat ik of voor mijn 60e wat anders zou 
moeten gaan doen of doorgaan bij het genootschap. 
Ik ging zeker nog met veel plezier en met volle inzet 
als NGB-directeur aan de slag, maar ik realiseerde me 
ook dat er aan mijn houdbaarheid wel eens  een 
einde zou kunnen komen. Maar wat dan? Zou burge-
meester worden – “Voor het echie gaan”-  wat voor 
mij zijn?’

Naar de mensen toe
‘Een van de dingen die ik me wel afvroeg, is of ik me 
wel oprecht zou kunnen interesseren voor lokale 
vraagstukken. Ik ben mijn loopbaan in Rotterdam 
begonnen en heb daar op allerlei plekken projecten 
opgezet en gedraaid die dicht bij de mensen ston-
den. Je kunt gerust zeggen: met de voeten in de klei. 
Dat veranderde toen ik in 1993 bij de VNG begon. Dan 
heb je met de agenda van politiek Den Haag te 
maken en dat gold min of meer ook voor het werk bij 
het genootschap. Die Haagse agenda is toch vaak 
heel anders dan de zaken die mensen in hun dage-

lijks leefomgeving meemaken. Gelukkig mocht ik een 
paar jaar geleden bij Frits Naafs in Utrechtse Heuvel-
rug een aantal dagen meelopen. Ik merkte dat ik het 
al snel leuk vond om daar bezig te zijn met een hand-
havingszaak die in de gemeente speelde, een 
gesprek met een ondernemer te hebben en mee te 
gaan naar 60-jarige huwelijken. Ook nu in Bunnik is 
dat direct vanzelfsprekend voor me geworden en ben 
ik met mooie dingen bezig. Vaak zie je dat een 
professionele carrière zich van de mensen af ontwik-
kelt, maar ik heb een tegengestelde stap kunnen 
zetten.’

Lange procedure
‘De gemeenteraad van Bunnik had al in april 2018 de 
profielschets vastgesteld, waarna ik in mei de sollici-
tatiebrief gestuurd heb. Daarna volgden natuurlijk de 
gesprekken met de commissaris en de vertrouwens-
commissie en een assessment. Uiteindelijk kreeg ik 
op 11 oktober het verlossende telefoontje van de 
voorzitter van de vertrouwenscommissie. Je weet wel 
dat de procedures lang zijn, maar nu heb ik dat zelf 
ook ervaren. Dat gaf wel een dubbel gevoel. Leuk, 
omdat je de tijd hebt om je goed te oriënteren op de 
gemeente en je nog in de anonimiteit in het gebied 
kunt zijn. Ook al bleek dat relatief: mijn vrouw en ik 
liepen een keer langs de ambtswoning, waar prompt 
mijn voorganger Hans Martijn Ostendorp naar buiten 
stapte. Ik had geen idee dat hij er nog woonde... De 
lengte van de procedure voelde ik ook wel als belas-
ting. Je volgt de gemeente op allerlei manieren en 
dan stel je soms van binnen de vraag of het allemaal 
waard was als straks de keuze op iemand anders zou 
vallen. Gelukkig is het een open vraag gebleven en 
kan ik al het voorwerk goed gebruiken. En burge-
meesters zullen wel herkennen dat het ook lastig is 
om al die tijd niks over de sollicitatie te vertellen. 
Zwijgen over vertrouwelijke zaken is niet moeilijk, 
maar soms moest ik activiteiten verzwijgen. Het voel-
de voor mij vervelend als ik op het werk meldde dat 

‘LoopbaanPlus: Zoiets moet je jezelf  
ook gunnen’
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                  Van directeur tot     burgemeester

ik een vrije dag nam en men vroeg of ik wat leuks 
ging doen met mijn vrouw. Dan moet je toch iets 
gaan verzinnen en dat voelde raar.’

Verslaving in het werk
‘Met grote regelmaat wordt het NGB-bureau door 
journalisten gebeld als er actualiteiten te linken zijn 
aan burgemeesters. Het klinkt misschien vreemd, 
maar dat was voor mij wel een van de verslavingen 
van het werk bij het NGB. Je was bezig met de dingen 
die ’s avonds in het journaal waren. Maar ook andere 
taken hebben mijn functie bij het NGB mooi inge-
kleurd. Zoals de ontwikkeling van het Professionali-
seringsfonds. In 2003 is het fonds ingesteld en daar-
door kreeg het genootschap de mogelijkheid om een 
fulltime coördinator aan te stellen. Dat was destijds 
de naam van de functie die ik bij het NGB kreeg. Ik 
weet dat het toenmalige bestuur nog wel geworsteld 
had met de benaming van de functie en ik was erg 
blij toen vier jaar later een en ander gewijzigd werd in 
directeur. Een coördinator is in opleidingenland heel 
iets anders dan ik voor het NGB deed. In de 15 jaar 

dat het fonds bestaat, heb ik met de Commissie 
Professionalisering en met het bestuur een opleidin-
genprogramma kunnen ontwikkelen dat staat als een 
huis.  Natuurlijk kan het beter, maar we bieden 
burgemeesters nu zoveel mogelijkheden om hun vak 
te ontwikkelen. Daar ben ik trots op.
Wat ik ook mooi vond, is dat steeds meer burgemees-
ters me de afgelopen jaren benaderden om even mee 
te denken over vraagstukken waar zij in de gemeente 
mee te maken hadden; integriteitsproblemen, hand-
having, bestuurlijke crises, huisvestingskwesties, 
etc.. Dat heeft nooit in mijn functiebeschrijving 
gestaan, maar ik merkte dat er wel behoefte aan is. 
Soms kon ik zelf met een burgemeester een kwestie 
afpellen en wat suggesties doen en soms kon ik de 
verbinding met een collega-burgemeester in den 
lande leggen. Ik heb het altijd eervol gevonden als 
een burgemeester mij benaderde. Als voor zoiets 
mijn telefoon ging, dan ging de deur van mijn kamer 
dicht en had ik in alle vertrouwelijkheid het gesprek, 
waarbij ik ook wel aanbood om bij betrokkene in de 
gemeente langs te komen. Dat werkt toch vaak beter 
dan dat je telefonisch of per e-mail contact hebt.’

Ruud van Bennekom
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Opvolger
‘Op dit moment (medio januari 2019) is de sollicita-
tieprocedure voor een nieuwe directeur nog in volle 
gang. Ongetwijfeld zal daar een heel andere directeur 
uit komen dan ik was. Dat is maar goed ook. Ik besef 
dat ik een eigen wijze van functievervulling had en 
mijn opvolger zal dat op zijn of haar wijze doen. Ik 
zou hem of haar twee dingen willen meegeven. In de 
eerste plaats vind ik het heel belangrijk dat het 
genootschap de vereniging van, voor en door burge-
meesters is. Het hart van de vereniging zijn de burge-
meesters zelf. Dat heb ik als motto bijvoorbeeld altijd 
gevolgd bij de inhoud van de jaarlijkse opleidingen-
gidsen en de programma’s van de Lochemconferen-
ties. Het NGB-bureau mag al zijn creativiteit gebrui-
ken, maar de burgemeesters bepalen de koers. Het 
zou slecht zijn als het bureau gaat bepalen wat goed 
is voor de burgemeesters. In de tweede plaats hoop 
ik dat de nieuwe directeur erin slaagt om de eigen 
koers van het NGB te varen. Je merkt dat de burge-
meester in het openbaar bestuur en in de samenle-
ving een steeds centralere positie inneemt. Voor veel 
meer zaken kijkt men naar de burgemeester en dat 
merkt het NGB ook. Vooral de laatste jaren wisten 
veel meer mensen en organisaties het Genootschap 
te vinden. Op zich positief dat het NGB voor veel 
ontwikkelingen wordt benaderd, maar voor mij 
persoonlijk werd het wel lastiger om ‘de NGB-agenda’ 
te volgen; voor je het weet slurpt je netwerk je hele-
maal op.’

Anders dan in Den Haag
‘Een van de eerste zaken waar ik in Bunnik mee te 
maken kreeg, was de serie branden bij een bedrijf in 
Werkhoven. Daags na mijn installatie was de vierde 
brand op de locatie. Ik ben toen het dorp ingegaan 
om de zorgen van de Werkhovenaren te horen. Ook in 
de weken erna ben ik veel in het dorp geweest en het 
was een mooie ervaring om te merken dat mensen er 
zoveel hoedanigheden hebben. Ze zijn alles tegelijk: 
inwoner, ondernemer, bij de vrijwillige brandweer, 
etc. Dat was ik in Den Haag niet gewend. Daar 
ontmoet je mensen in maar één functie of rol: men is 
Kamerlid, VNG’er, ambtenaar of journalist en men 

benadert je uitsluitend vanuit die hoedanigheid. Nu 
spreek je mensen, die van alles zijn en in heel veel 
netwerken relaties hebben.  Voor mij is dat wezenlijk 
anders.
We wonen nu nog in Bergschenhoek en verhuizen 
komende zomer naar de ambtswoning in Bunnik. 
Onze dochter Manon kan dan haar schooljaar in 
Bergschenhoek afmaken en na de zomer op school in 
Zeist verder. Dat maakt dat ik nu nog behoorlijk wat 
woon-werkverkeer heb en niet 7x24 in Bunnik ben. 
Na de verhuizing zal dat straks ook wel een behoorlij-
ke verandering zijn. Ik merk nu al dat mensen in onze 
dorpen me op straat herkennen en aanspreken, maar 
dat zal alleen maar toenemen.’

Lochemconferenties
‘Eind februari mag ik voor het eerst zelf deelnemen 
aan de Lochemconferentie. Dat zal wel vreemd zijn. Ik 
heb inmiddels al 84 conferenties meegemaakt, maar 
dat was vanuit de organisatie. Straks zit ik daar met 
andere ogen en geen zes weken achter elkaar. Ik heb 
in de loop der jaren de conferenties sterk zien veran-
deren. Ik herinner me de eerste serie conferenties 
nog goed. Hoofdgasten waren prof. Anne van der 
Meiden en onderzoeksjournalist Gerard van Wester-
loo, die spraken over communicatie. Van der Meiden 
vroeg met een prachtig Twens accent aan de zaal 
waar men aan dacht bij communicatie. Op een 
flipover noteerde hij de kreten die uit de zaal 
kwamen. Vervolgens hield hij een verhaal en aan het 
einde liep hij de genoteerde termen langs. De zaal 
vond het prachtig hoe hij in zijn rede aan alle onder-
werpen aandacht had besteed. De week erna noem-
den de deelnemers heel andere thema’s, hield hij 
precies hetzelfde verhaal als de week ervoor en de 
deelnemersgroep was vol bewondering hoe hij zijn 
rede had ingericht aan de wensen van de zaal. Ik heb 
er maar niks van gezegd. Ook de weken erna niet.
En Gerard van Westerloo? Die had het spraakmaken-
de boek Niet spreken met de bestuurder geschreven. 
In de zaal in Lochem nam hij plaats achter een tafel 
en las anderhalf uur voor uit zijn boek, waarna de 
conferentievoorzitter vroeg of er nog vragen waren. 
Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Mooi 
dat we de Lochemconferenties zo hebben kunnen 
vernieuwen dat ze aan de ene kant min of meer cultu-
reel erfgoed zijn en andere kant aansluiten bij wat de 
beroepsgroep nu wil.’ <

Ruud van Bennekom/burgemeester Bunnik

‘Die Haagse agenda is toch vaak heel 
anders dan de zaken die mensen in hun 
dagelijks leefomgeving meemaken’



burgemeestersblad    91  2019 7

Met ingang van dit jaar kent Nederland (nog 
maar) 355 gemeenten.  Dat betekent automatisch 
dat onze beroepsgroep kleiner wordt. Mede als 
gevolg van herindelingen zijn er dit jaar veel 
vacatures, wordt er een groot aantal waarnemend 
burgemeesters ingezet en is een aantal van ons 
ambteloos burger. Juist nu misschien een mooie 
periode om te oriënteren en te investeren in de 
ontwikkeling van het ambt en onze vaardigheden. 
De Lochemconferenties zijn inmiddels van start 
gegaan en we hebben weer een prachtig aanbod 
aan opleidingen voor het komende jaar: van 
harte aanbevolen!

Ondertussen hebben we over aandacht voor ons 
ambt niet te klagen. Elsevier riep de burgemees-
ter uit tot de Nederlander van het Jaar omdat er 
volgens de redactie “geen publieke ambtsdrager 
is die letterlijk zo onder vuur ligt als de burge-
meester”.
Jos Wienen neemt op 13 februari de Machiavelli-
prijs in ontvangst. De Stichting Machiavelli koos 
ervoor dit jaar de prijs uit te reiken aan “de 
bedreigde burgemeester” omdat “de ambtsdra-
ger niet meer in staat is publiek te communiceren 
vanwege geweldsdreiging. Daarmee is de prijs 
een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels 
van onze democratie aantast en volstrekt onaan-
vaardbaar is”. 

Deze waardering roept bij mij tegenstrijdige 
gevoelens op. 
Ik vind het bijzonder dat we op deze manier als 
beroepsgroep “gewaardeerd” worden. Het is een 
vorm van erkenning en oproep aan iedereen om 
letterlijk en figuurlijk “met je handen van de 
burgemeester af te blijven”. Net zoals we vinden 
dat politiemensen, hulpverleners of bijvoorbeeld 
conducteurs hun werk moeten kunnen doen 
zonder dat ze onfatsoenlijk worden bejegend. Het 

is fijn om te merken dat mensen het voor ons 
opnemen, steun uitspreken en zien dat een 
burgemeester soms lastige besluiten moet 
nemen en daarmee een belangrijke bijdrage 
levert aan het bestrijden van criminaliteit. En het 
is natuurlijk ook absurd dat we steeds vaker met 
vormen van intimidatie en geweld te maken krij-
gen terwijl we gewoon ons werk zo goed mogelijk 
doen. Hulde en waardering voor die collega’s die 
ondanks heftige bedreiging en veiligheidsmaatre-
gelen overeind blijven. Laten we daarbij ook het 
thuisfront niet vergeten want onze partners en 
kinderen worden ongevraagd en ongewild met de 
impact geconfronteerd.

En toch …
Laten we ondanks de slechte statistieken ook in 
het oog houden dat er gelukkig heel veel colle-
ga’s zijn die niet met dit soort narigheid van doen 
hebben. 
Dat er heel veel mooie taken voor de burgemees-
ter zijn die veel minder benoemd worden. Het 
burgemeesterschap is op zijn mooist als je met 
mensen in contact bent en zij je vertellen wat hen 
beweegt, als je daadwerkelijk dingen voor 
mensen kunt doen, zaken in je eigen gemeente 
voor elkaar kunt krijgen of samen met raad en 
college besluiten neemt die voor inwoners van 
belang zijn. Die veelzijdigheid van ons ambt 
dreigt door de eenzijdige aandacht voor de 
bedreigde burgemeester naar de achtergrond te 
verdwijnen. Daar verzet ik me tegen. Vandaar dat 
wat mij betreft de waardering door Elsevier of de 
Stichting Machiavelli toch een beetje in de cate-
gorie “twijfelachtige eer” valt.

Liesbeth Spies

Een twijfelachtige eer …
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Ook in 2018 was er weer een Vakatelier, de zesde editie alweer. Het Vakatelier is een vorm van  
thematische intervisie gericht op zowel inhoud, proceskracht als het persoonlijk interventierepertoire. 
In dit artikel een terugblik. 

         Effect van groepen op     gedrag van het individu
Impressies van het Vakatelier 2018 

Invalshoeken 2018

Het overkoepelende thema voor het Vakatelier 
2018 was “de rol van de burgemeester met een 
nieuwe raad/college”. In vier sessies is aan de 

hand van casussen gewerkt aan onderwerpen als 
burgemeester zijn in een gepolariseerde omgeving, wat 
je kunt doen om het college te helpen om als team te 
werken, de (on)mogelijkheden voor een burgemeester 
om wethouders te coachen, hoe je als burgemeester 
verschillende rollen combineert en hoe je de verbin-
ding duurzaam maakt. De rode draad door het hele 
Vakatelier was het functioneren in groepen. In vrijwel 
alle rollen die de burgemeester vervult, vindt dat plaats 
in een groep. Groepen en teams zijn niet meer weg te 
denken uit het werk, en over het algemeen is het 
werken in een groep ook leuk, leerzaam en effectief. 

De donkere kant van groepen
Maar werken in groepen kan ook een donkere kant 
hebben. Er zijn situaties waarin groepen niet het 

beste in mensen los maken of een negatieve invloed 
hebben op deelnemers en de resultaten. En om daar 
meer over te leren, is voor de slotbijeenkomst van het 
Vakatelier eind november 2018 prof. Rob van Eijber-
gen uitgenodigd. Van Eijbergen is een Internationaal 
werkend organisatieadviseur, deeltijdhoogleraar, 
mediator en executive coach (ook van burgemees-
ters). Hij is verbonden aan het Zijlstra Instituut en de 
School voor Publiek Leiderschap van de Universiteit 
van Stellenbosch in Zuid-Afrika. 
 
Groepen helpen ons om emoties te reguleren en 
onzekerheden te reduceren. Uiteindelijk wil iedereen 
deel uitmaken van een groep, maar tegelijkertijd zich 
ook onderscheiden van diezelfde groep, de eeuwige 
spanning. Rob van Eijbergen heeft de deelnemers 
meegenomen in wat binnen de sociale psychologie 
bekend is over de vraag: “wat is het effect van groe-
pen op het gedrag van individuen?” Groepen zijn 
namelijk belangrijk voor mensen. We zijn sociale 
wezens en deel uitmaken van een groep geeft ons 
identiteit, en helpt om gedrag te socialiseren. 

Verstoorde waarnemingen
Om te beginnen kunnen groepen een sterke invloed 
hebben op de eigen waarnemingen. Daarbij is het 
belangrijk te weten dat slechts een beperkt deel van 
wat wij waarnemen een visuele waarneming is (dat 
wil zeggen je kunt het echt zien, het is realistisch) en 
85% wordt ingevuld door onze hersenen waarbij die 
gebruik maken van eerdere ervaringen en andere, 
gemakkelijk te beïnvloeden, filters. Vrijwel iedereen 
kent inmiddels wel de video van de wit en zwart 
geklede basketballers waarbij je moet tellen hoe vaak 
de bal wordt overgespeeld en de gorilla die door het 
beeld loopt en door vrijwel niemand wordt gezien; 
google anders op “awareness test”. 

Valkuilen in groepen
Als we deel uitmaken van groepen kan onze  waarne-
ming over wat daar gebeurt en de conclusie die we 
eraan verbinden dus gemakkelijk beïnvloed worden. 

‘Groepen helpen ons om emoties te  
reguleren en onzekerheden te reduceren’

Prof. Rob van Eijbergen
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         Effect van groepen op     gedrag van het individu
Bekend is de neiging die iemand kan hebben om bij 
een onplezierige waarneming de schuld buiten zich-
zelf te leggen of juist bij jezelf te zoeken in plaats van 
door te zoeken naar wat ook een verklaring kan zijn 
(“externe en interne attributie”). Of als je bezig bent 
met een complex vraagstuk je vooral de informatie 
gebruikt die op dat moment voorhanden is of de 
informatie die jij kunt begrijpen en die je houvast 
biedt (“availability biass” respectievelijk “anchoring 
bias”). Of de situatie waarin in een groep over een 
besluit niemand iets zegt/vraagt en je er dan van 
uitgaat dat iedereen het er wel mee eens zal zijn 
(“pluralistic ignorance”). Ook liggen er altijd de in de 
sociale psychologie bekende valkuilen op de loer dat 
we onszelf als middelpunt van de wereld zien 
(“egocentric bias”) en de inbreng en capaciteiten van 
anderen onderschatten. En het een menselijk trek 
blijkt om onszelf beter dan gemiddeld in te schatten 
(“Lake Wobegon effect”). Als we dan geconfronteerd 
worden met een onbevredigende situatie, dan blijkt 
de cognitieve dissonantietheorie vaak de gemakke-
lijkste weg te bieden om de verstoorde balans weer 
te herstellen en onze mening of gedrag bij te stellen. 
‘Ach het is maar een spelletje’, zegt de persoon die 
net naast de hoofdprijs heeft gegrepen en nu niets 
heeft.

Groepsdynamica aan het werk
Een andere kijk op de vraag wat het effect van groe-
pen is op individuen is de kracht van de groepsdyna-
miek. Een klassiek voorbeeld is het experiment waar-
in Stanley Milgram de bereidheid naging om te 
gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem 
gezag (geven van stroomstoten bij fout antwoord), 
zelfs als dit inging tegen het eigen geweten. In de 
meest beroemde variant van het experiment bleek 
ongeveer twee derde van de proefpersonen dusdanig 
gevoelig te zijn voor autoriteit (“de man in de witte 
jas”) dat zij in een wetenschappelijk experiment een 
medemens konden doden (“obdience by authority”). 
Een ander bekend groepsdynamisch verschijnsel is 
“risky shift”. Groepen blijken met elkaar soms extre-
mere besluiten te nemen dan een individu in die 
groep zou doen, en dat wordt bevorderd door over en 
weer zelfbevestiging in de groep, sociale invloed in 
de groep en het effect dat waar iedereen verantwoor-
delijk is niemand dat dus is. En als laatste noemen 
we “groupthink”: als de groep zichzelf overschat, er 
een gevoel is van onaantastbaarheid, onvoorwaarde-

lijk geloof in eigen moraal en er een sterk vijandbeeld 
is over de buitenwereld. In de moderne geschiedenis 
kennen we hiervan enkele prangende voorbeelden 
als de Varkensbaai crisis en Pearl Harbour. 

Risico’s van ontsporing
Als je op deze manier naar groepen kijkt zou je 
misschien gaan overwegen om groepen maar te 
mijden. Maar dat is natuurlijk niet realistisch en ook 
contraproductief. De voorbeelden zijn uitvergroot, 
maar de deelnemers aan het Vakatelier herkennen in 
hun praktijk toch wel veel van de genoemde effecten. 
Soms wat kleiner of minder zichtbaar, maar duidelijk 
aanwezig en met effect. 

De kunst is je als burgemeester te wapenen tegen 
deze valkuilen en je eigen risico’s te (her) kennen 
voor ontsporing. Tot waar is je gedrag effectief en wat 
zijn de omstandigheden waarin je mogelijkerwijs niet 
meer effectief bent, of nog iets verder wellicht zou 
kunnen ontsporen?

Robert Hogan heeft potentiele ontsporingen uitge-
werkt in een theorie, de Hogan Derailment Theory. 
Hogan onderscheidt elf derailers. Een derailer zou je 
kunnen omschrijven als een bij ons als persoon 
horend patroon van gedragingen, meestal zichtbaar 
bij stress, vermoeidheid of als je je zelfgenoegzaam 
en volkomen op je gemak voelt. En dat patroon heeft 
een contraproductief effect op hoe wij omgaan met 
anderen. In de slotbijeenkomst van het Vakatelier 

‘We zijn sociale wezens en deel uitmaken 
van een groep geeft ons identiteit, en 

helpt om gedrag te socialiseren’

‘Groepen blijken met elkaar soms  
extremere besluiten te nemen dan een 

individu in die groep zou doen’
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11 ‘Derailers’: Robert Hogan

Sceptisch

Voorzichtig

Gereserveerd

Eigengereid

Zelfvoldaan

Gewaagd

Sociaal dominant

Fantasierijk

Perfectionistisch

Plichtsgetrouw

burgemeestersblad    91  201910

hebben de deelnemers hier een persoonlijk inzicht in 
gekregen.

De echte uitdaging voor onze persoonlijke professio-
nalisering is om tijd te nemen de eigen derailers te 
ontdekken en er mee te leren werken. Om daar achter 
te komen is zelfinzicht belangrijk. Zoals Manfred Kets 
de Vries, inmiddels INSEAD-hoogleraar op het gebied 
van leiderschap, het ooit heeft omschreven: ‘Mensen 
die zichzelf kennen, die echt belangstelling hebben 
voor anderen, en hun eigen gevoelens niet uit de weg 
gaan, hebben het meeste succes in de omgang met 
anderen, hoe die emotioneel ook in elkaar zitten, en 
inclusief de extremen op het emotionele spectrum’. <

Dick van Ginkel
Hanneke Möhring

de deelnemers van het Vakatelier 2018 waren: 
Pauline bouvy-Koene (Voorschoten), edo Haan 
(maassluis), loes van der meijs (doesburg), 
marriët mittendorf (Heumen), Harry Ooster-
man (Ooststellingwerf), Hans van der Pas 
(rhenen), Nicole ramaekers-rutjens (gulpen-
Wittem), mark slinkman (berg en dal), ton 
strien (Olst-Wijhe), Fred Veenstra (de Fryske 
marren), Hubert Vos (asten), martijn Vroom 
(Krimpen a/d IJssel). de begeleiders waren 
Hanneke möhring en  dick van ginkel.
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Deconstitutionalisering

dgbK

Chris Kuijpers

Directeur-generaal Bestuur en Wonen

U zult het allemaal wel gevolgd hebben, de deconsti-
tutionalisering van de Kroonbenoeming. En iedere 
burgemeester heeft er wel een mening over. Velen 
van u spraken zich uit, de meesten als tegenstander, 
een paar enkelingen als voorstander. Eind vorig jaar 
stemde de Eerste Kamer met de vereiste twee derde 
meerderheid in met deze veelbesproken grondwets-
wijziging. Zoals u weet ging het om een initiatiefvoor-
stel van D66, waarvoor de coalitiepartijen in het 
regeerakkoord hun steun hadden uitgesproken. Zoals 
verwacht nam de Eerste Kamer, die staatsrechtelijk 
gezien niet gebonden is aan het regeerakkoord, 
uitgebreid de tijd voor een zorgvuldige afweging. En 
terecht, een wijziging van de Grondwet dient niet 
lichtvaardig overwogen te worden. En u kent allen de 
voorgeschiedenis van deze wijziging, waarover al 
sinds Thorbecke verschillend wordt gedacht. Voor de 
liefhebbers van het staatsrecht was het dan ook een 
historisch debat.  

In twee schriftelijke rondes werden zowel aan de initi-
atiefnemer als aan de minister indringende vragen 
gesteld. Zoals over nut en noodzaak van de grond-
wetswijziging, de verhouding tot de overige bepalin-
gen van Hoofdstuk 7 van de Grondwet en de voorne-
mens tot wijziging van de aanstellingswijze van de 
burgemeester na aanvaarding van de grondwetswijzi-
ging. In het plenair debat werd dit nog eens dunnetjes 

overgedaan. D66 heeft er nooit een geheim van 
gemaakt voorstander te zijn van een rechtstreeks 
gekozen burgemeester, maar fractievoorzitter Jetten 
(die het voorstel in tweede lezing verdedigde) heeft 
benadrukt dat dit nu niet aan de orde is. En minister 
Ollongren heeft er consequent op gewezen dat in het 
regeerakkoord niet in een vervolg is voorzien.

Nu de Kroonbenoeming uit de Grondwet is geschrapt 
en artikel 131 in plaats daarvan bepaalt dat het aan 
de wetgever is om de aanstellingswijze van de burge-
meester (en de commissaris van de Koning) te rege-
len, verandert er op zichzelf nog niets. U bent en blijft 
benoemd bij koninklijk besluit, alleen is de grondslag 
daarvoor nu niet langer de Grondwet maar artikel 61 
van de Gemeentewet. U zult nu wel denken: ‘maar 
die is voortaan dus zo gewijzigd’. Juridisch gezien 
klopt dat natuurlijk, maar politiek-bestuurlijk gezien 
is het een stuk ingewikkelder. Er is een breed gedra-
gen gevoel dat de aanstellingswijze van de burge-
meester niet het beginpunt, maar het sluitstuk zou 
moeten zijn van een bredere discussie over de rol en 
positie van de burgemeester, zijn taken en bevoegd-
heden, zijn verhouding tot de raad en het college. 
Daarover is de afgelopen jaren veel gezegd en 
geschreven, zonder dat er echter een uitgesproken 
politieke meerderheid is voor ontwikkeling in een 
bepaalde richting. 

Het ambt van burgemeester geniet een zeer brede 
waardering. Het is een veelzijdig ambt, maar ook een 
zwaar ambt en krijgt meer dan ooit aandacht. In een 
samenleving die voortdurend in verandering is en dus 
ook hoge eisen aan de overheid stelt, is de burge-
meester op gemeentelijk niveau als onafhankelijk en 
verbindend bestuurder de stabiele factor. De Eerste 
Kamer heeft dit in de motie-Rombouts c.s. treffend 
verwoord. In deze motie wordt ook de nadruk gelegd 
op de verantwoordelijkheid van de burgemeester ten 
aanzien van de openbare orde en veiligheid en de 
bestuurlijke integriteit. Minister Ollongren heeft deze 
motie omarmd. De hierin genoemde waarden zullen 
voor de regering leidend zijn in de discussie over even-
tuele toekomstige veranderingen in de positie en 
aanstellingswijze van de burgemeester. U kunt erop 
rekenen dat wij u actief bij die discussie zullen betrek-
ken.
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Een boze inwoner van Alphen aan den Rijn aan de deur van haar privéwoning die haar dochter aan de 
kant probeert te duwen om binnen te komen. Dagelijks ongefrankeerde pakketjes op het gemeentehuis 
met bedreigingen van iemand die niet tevreden is over de fietsvoorzieningen. Het zijn ongewenste situ-
aties waar burgemeester Liesbeth Spies van de gemeente Alphen aan den Rijn mee te maken kreeg. 

    Eerste veiligheidsscan aan    huis bij burgemeester Spies
Bewustwording veiligheid

Om bij te dragen aan een veilige woonomge-
ving voor Liesbeth Spies en haar gezin, voer-
de het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid (het CCV) een veiligheidsscan aan haar 
huis uit. Een primeur: Ze was de eerste burgemeester 
van wie de woning werd gescand. Spies noemt het 
‘erg nuttig. ‘Ik raad het andere burgemeesters en 
wethouders absoluut aan. Maak van deze mogelijk-
heid gebruik!’ 

Werk en privé
‘Mensen weten vaak waar de burgemeester woont en 
komen dan langs. Soms omdat ze blij zijn of een 
kaartje in de bus willen doen met een bedankje. 
Soms omdat ze boos zijn en denken hier verhaal te 
kunnen halen. Maar zo gaan werk en privé natuurlijk 
door elkaar lopen.’ De afgelopen periode is Spies 
steeds vaker met mensen geconfronteerd aan de 
deur van haar privéwoning, die eigenlijk naar het 
stadhuis moeten. ‘Ik ben vaak niet thuis en dan wordt 

één van mijn dochters geconfronteerd met emotione-
le mensen. Dat is een flinke inbreuk op je privacy en 
op die van ons als gezin’, vertelt Spies aan de 
keukentafel. Overigens zijn de kinderen getraind op 
dit soort situaties in de tijd dat ze minister was. ‘Ze 
zijn zich bewust van de risico’s en zijn gelukkig nooit 
bang geworden.’ 

Toename bedreigingen en geweld
Spies hoort als voorzitter van het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters dat collega’s in toenemen-
de mate te maken krijgen met agressie en geweld. ‘Ze 
komen in situaties die je privé niet wilt. We moeten 
dit nooit gewoon gaan vinden. Het hoort niet bij ons 
werk.’ Samen met andere beroepsverenigingen stel-
de het NGB dit opnieuw aan de kaak bij het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Die laat nu als onderdeel van de acties vanuit het 
Netwerk Weerbaar Bestuur de woningscans uitvoeren 
door het CCV. 

Hendrik-Jan Kaptein en Liesbeth Spies
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    Eerste veiligheidsscan aan    huis bij burgemeester Spies
Pakket aan maatregelen
Dit is één van de eerste stappen om ervoor te zorgen 
dat openbaar bestuurders veilig hun werk kunnen 
doen. ‘We kijken naar een pakket aan maatregelen, 
want met alleen deze scan ben je er niet’, vertelt 
Anne Jet Plat, die zich bij het ministerie van BZK 
bezighoudt met weerbaar bestuur. ‘Behalve de 
woningscan is vooral het gesprek dat de onafhanke-
lijke adviseur van het CCV heeft met de bestuurder 
van belang. Daarin gaat het ook over veiligheid op 
het werk, in het woon-werkverkeer en de informatie-
veiligheid. De woningscan vult daar mooi op aan.’
Het was voor het ministerie een logische keus om het 
CCV de scans uit te laten voeren. ‘Het CCV heeft erva-
ring met veiligheidsscans bij zowel ondernemers als 
bewoners. Het is goed dat een onafhankelijk persoon 
kijkt naar de veiligheid van een woning. Iemand die 
zelf geen baat heeft bij de uitvoering van de aanpas-
singen’, volgens Anne Jet Plat. 

Kritische blik
De veiligheidsscan aan de woning van burgemeester 
Spies werd uitgevoerd door CCV-adviseur Hendrik-Jan 
Kaptein (zie kader). Het eerste waar hij naar keek was 
de looproute naar de voordeur. ‘Bosjes, muurtjes, 
bomen, allemaal mooie objecten om onzichtbaar te 
blijven. Het is belangrijk dat niemand zich in de buurt 
van de voordeur kan verschuilen’, vertelt Kaptein. Bij 
de voordeur constateerde hij gelijk dat het niet 
handig is dat hierin een brievenbus met opengaande 
klep zit. ‘Hierdoor kan bijvoorbeeld vuurwerk naar 
binnen worden gegooid.’

Spies is erg te spreken over uitvoering van de scan 
door het CCV. ‘Het maakte me attent op dingen waar-
van je eigenlijk wel wist dat het beter moest toen je 
in het huis kwam wonen, maar die je na verloop van 
tijd zelf niet meer ziet, ’ Volgens Spies is het belang-
rijk dat je je bewust bent van de zwakke plekken in je 
woonomgeving. ‘Dit moet je doen in de “koude fase”, 

dus als er geen dreiging is, want als je hierover in de 
“hete fase” moet nadenken, ben je per definitie te 
laat.’ Daarbij maakt ze wel een kanttekening. De 
openbaar bestuurders hebben volgens de burge-
meester ook een eigen verantwoordelijkheid. ‘Zoals 
rookmelders in huis en goede sloten volgens het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen. Een goede basis is een 
eerste verantwoordelijkheid van iedere bewoner en 
dat mag je ook van mensen die werken in het open-
baar bestuur verwachten’, aldus Spies. 

Beveiliging
Het bezoek van Kaptein was voor de burgemeester een 
impuls om weer eens kritisch naar de beveiliging van 
het eigen huis te kijken. Een beveiligingsbedrijf dat de 
alarminstallatie in de vorige woning aanlegde werd 
opnieuw uitgenodigd. Dit bedrijf heeft het huis door-
gelicht en de puntjes op de i gezet. Hoewel de woning 
van de burgemeester goed hang- en sluitwerk had, 
moest er toch het een en ander aan gebeuren. ‘De 
cilinders in de sloten konden nog beter, vertelt 
Kaptein. Deze zijn inmiddels vervangen en ook is de 
brievenbus in de voordeur aangepast, zodat deze niet 
meer open kan. Er is immers ook nog een andere brie-
venbus, dus degene in de voordeur is niet nodig. Deze 
aanpassingen horen bij de basisbeveiliging van een 
woning en werden door de burgemeester zelf betaald. 
Een andere aanbeveling van het CCV was een camera 
bij de entree, zodat binnen in het huis op een scherm 

Het CCV ontwikkelde de woningscan samen met:

‘Ik ben blij dat de woningscan 
voor politieke ambtsdragers 

er nu is’
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kan worden gezien wie voor de deur staat. Dit is een 
aanpassing die niet onder de basisbeveiliging van 
PKVW niveau 3 valt en extra kosten met zich 
meebrengt. De gemeenteraad van Alphen aan den 
Rijn moet beslissen of ze deze aanpassing aan de 
woning van de burgemeester wenselijk vinden. ‘Daar-
om is het goed dat een onafhankelijke partij langs-
komt en een rapport opstelt. Als burgemeester zorgen 
voor een veilig huis, hoort bij professioneel omgaan 
met je vak. Het heeft niets met luxe te maken, het is 
je gezonde verstand gebruiken en risico’s uitsluiten.’

Smaad, bedreiging of intimidatie
Als een nieuw raadslid wordt aangesteld, heeft Spies 
altijd een welkomstgesprek waarin ook de onderwer-
pen integriteit en ondermijning aan de orde komen. 
Dan laat ze weten dat ze altijd melding moeten doen 
bij de griffier of burgemeester als er sprake is van 
bijvoorbeeld smaad, bedreiging of intimidatie. ‘Die 
meldingen heb ik al meerdere keren gehad. Vaak gaat 
het om smaad, laster of intimiderend gedrag op soci-
ale media’, vertelt de burgemeester. 

Soms gaat dit zo ver dat een politiek ambtsdrager 
zich genoodzaakt voelt aangifte te doen. De Rotter-
damse burgemeester Aboutaleb liet afgelopen zomer 
nog weten dat hij ernstig was bedreigd. Dit gebeurde 
nadat hij een demonstratie van anti-islambeweging 
Pegida bij een moskee had goedgekeurd. ‘Na die 
bedreiging ben ik die middag niet meer naar mijn 
werk gegaan’, vertelde Aboutaleb, die ook aangifte 
deed.
Zo heftig ervaart Spies de bedreigingen niet. Ze vindt 
het vooral vervelend voor medewerkers van de 
gemeente die telefonisch contact met inwoners 
hebben en dan nare dingen meemaken. ‘Het gaat om 
opmerkingen zoals ‘die Spies moet opletten’. Dat is 
niet iets waar je aangifte voor doet’, stelt de burge-
meester. Ook kreeg de gemeente te maken met 
iemand die niet blij was met zwaar vrachtverkeer voor 
zijn deur bij nieuwbouw. Dat had volgens hem scheu-
ren veroorzaakt in zijn huis. ‘Hij liet weten dat als ik 
niet zou uitkijken dat al die vrachtwagens bij mij in 
de voortuin zouden parkeren. We wisten wie het was 
en toen heeft de wijkagent hem erop aangesproken.’ 
Spies hamert erop dat ook bij kleine bedreigingen 
tegen burgemeesters of wethouders, altijd melding 
moet worden gedaan bij de politie. ‘Het is belangrijk 
dat er een dossier wordt opgebouwd.’
De woningscan voor alle decentrale bestuurders is 
sinds half oktober 2018 beschikbaar. Inmiddels zijn 
al rond de 250 aanvragen gedaan.  
Ook geïnteresseerd in de gratis woningscan voor 
burgemeesters en wethouders? Neem dan contact  
op met het CCV, secretariaat Lokale Projecten,  
telefoon: 030 751 67 99, e-mail: vwb@hetccv.nl. <

Lisette Ruzius/ CCV

‘Wees je bewust van de zwakke plekken in 
je woonomgeving’

Nieuwe openbaar bestuurders kunnen ook zelf iets doen om de kans 
slachtoffer te worden van intimidatie en agressie te verkleinen. Het 
CCV heeft de Zelfscan Persoonlijke Veiligheid die kan helpen zelf 
maatregelen nemen, zie www.hetccv.nl/zelfscan. 

Vlak na dit interview overleed  
Hendrik-Jan Kaptein als gevolg van een 
dramatisch ongeluk. als eerbetoon 
aan zijn fantastische werk voor een 
veiliger Nederland plaatsen we dit 
artikel. dit is in goed overleg met de 
familie besloten. Wij wensen de 
nabestaanden heel veel sterkte bij dit 
verschrikkelijke verlies. 
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Vrijdag 9 november sprak een groep “jonge” burgemeesters (onder de 40 jaar) met elkaar over hoe het 
is om burgemeester te zijn, met welke vragen en dilemma’s zij zitten en hoe ze tegen de (veranderende) 
relatie tussen inwoners en gemeente aankijken. 

De jonge generatie  
burgemeesters 

Effectieve ambtsuitoefening, met behoud van wat hen drijft

eén van de eerste vragen die ze bespraken: zijn 
jonge burgemeesters benoemd omdat ze jong 
zijn? Het antwoord volgde ook snel: dat is niet 

het geval. Ondanks het feit dat er recent wel een 
aantal benoemingen van “jonge” burgemeesters zijn 
en er ook in Den Haag een groeiend cohort jongere 
fractievoorzitters zich ontpopt, is leeftijd niet het 
criterium waarop geselecteerd wordt. Want jong staat 
niet synoniem aan de redenen waarom ze naar hun 
idee wél zijn benoemd. De burgemeesters zijn van 
mening dat “geschiktheid” nog steeds criterium 
nummer één is.

Frisheid en veranderdrang
De selectie komt volgens deze burgemeesters door 
iets anders: gemeenteraden (althans, sommige) 
zoeken een bepaalde mate van frisheid, verandering 
en vernieuwing in hun bestuurder. Iemand die de 
boel een beetje kan opschudden en die de handen 
zélf uit de mouwen steekt. Ook een dienstbare burge-
meester. Een duidelijk terugkomend thema bij al 
deze burgemeesters is: ze zijn (of achten zichzelf) 
laagdrempelig om op af te stappen. Eén van hen 
formuleerde het als volgt: iedereen in de gemeente 
moet het gevoel hebben dat ze de burgemeester 
kunnen aanspreken. Het aanspreken vindt zowel 
online als offline plaats (zo blijkt Facebook Messen-
ger een kanaal dat veel inwoners gebruiken richting 
deze burgemeesters). Maar de frisheid en vernieu-
wing zit volgens hen ook in de bereidheid om zelf 
proactief op inwoners en initiatieven af te stappen. 
Hun stelling: juist de burgemeester moet niet bang 
zijn voor menselijk contact. Dat menselijke contact is 
dan ook een belangrijk aspect in het burgemeester 
zijn in een participatieve democratie of samenleving.

Resultaatgericht
Daarnaast was het erg opvallend dat al deze burge-
meesters een sterke, maatschappelijke drijfveer 

hebben om “buiten” het verschil te maken en daarbij 
sterk resultaatgericht zijn. Het gaat om concrete voor-
uitgang. Geen van deze burgemeesters had het 
primair over het voorzitten van de gemeenteraad of 
het interne politiek-bestuurlijke proces. Natuurlijk 
vullen ze hun representatieve functie op hun manier 
in en hebben ze ook een ceremoniële rol. Maar de 
kernvraag die hen drijft, is: lukt het om, via het ambt, 
substantieel iets te betekenen voor de gemeente? 
Kenmerkend was de reflectie: onze inhoudelijke 
ambities en gedrevenheid zijn zonder uitzondering 
hoog. Onze afhankelijkheid van de spelers binnen de 
gemeente om deze ambities te realiseren, is zo 
mogelijk nog hoger. Tegen de combinatie van eigen 
ambitie en afhankelijkheid van anderen, lopen deze 
burgermeesters nog wel eens aan.

Het verschil maken 
De inhoudelijke drijfveer wordt door hen ingevuld 
door constant te achterhalen wat er speelt bij ande-
ren. ‘Juist als er iets misgaat, moet je zorgen dat het 
contact er blijft’, zo stellen ze. Proberen te achterha-
len wat mensen drijft, waarom ze iets doen. Deze 
motivatie, gekoppeld aan de sterke drive om “het 
verschil te maken”, zorgt ook onder deze burgemees-
ters voor een breed gedeelde worsteling om weg te 
blijven van de inhoud. Wellicht mede door de achter-
grond (velen zijn oud-wethouder) jeuken de bestuur-
lijke handen regelmatig. Streng naar zichzelf zijnde, 
realiseerden ze zich allemaal: teveel inhoud is niet 
verstandig voor een burgemeester. 

 

‘Bij benoeming is “geschiktheid” nog 
steeds criterium nummer één’
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Ombudsman/vrouw?
Er ontstonden in het gesprek twee belangrijke onder-
linge discussiepunten, volgend uit de kenschets van 
een benaderbare burgemeester. Als eerste ging dat 
over een soort van ombudsfunctie die sommigen van 
hen ervaren, juist door die benaderbaarheid waar ze 
voor staan. Heb je eigenlijk wel een ombudsfunctie 
als burgemeester? Moet je dat wel willen? Zo eensge-
zind als ze waren over de redenen voor hun aanstel-
ling, hierover waren de burgemeesters duidelijk meer 
verdeeld. Sommigen stelden onomwonden: ja, je 
hebt een ombudsfunctie, maar je bent geen ombuds-
vrouw of -man. Je bent er om de problemen te signa-
leren en om ze te adresseren op het juiste niveau. 

Dat betekent dat je niet een individueel probleem 
oplost, maar wel het probleem oplost waar individu-
en mee zitten. Anderen zagen dit toch beduidend 
terughoudender en zagen een minder actieve rol voor 
de burgemeester op deze thematiek: je bent niet het 
breekijzer voor ontevreden inwoners om toch hun 
gelijk te krijgen.

Balans 
De tweede discussie ging over de relatie tussen 
benaderbaarheid en autoriteit. Hoe ben je benader-
baar mét behoud van afstand om, als dat nodig is, 
ook het gezag te kunnen invullen? Een interessant 
concept kwam uit de groep naar voren: de sneaker-
ambtsketen-schaal. De ambtsketen is het tegenover-
gestelde van de sneaker, symbolen voor twee uiter-
sten van het ambt. Teveel op de sneaker-ambtsketen-
schaal naar de sneakerkant maakt het lastig om 
gezag uit te oefenen. Teveel naar de ambtsketenkant 
maakt het ingewikkelder om benaderbaar te zijn. 
Ieder voor zich zijn ze op zoek naar de juiste balans 
tussen deze uitersten. En ieder kiest daar zijn of haar 
eigen positie in. Vier van de zes gaven wel in duidelij-
ke taal aan: ik draag de ambtsketen het liefst zo min 
mogelijk, de sneaker past me beter dan de keten. En 
een enkeling gaf het nog wat sterker aan: ‘ik hou van 
de sneakers, ik neem het risico wel dat dat op termijn 
wat gezag kost. Ik denk dat dat wel los loopt.’

Participatie 
Er is ook specifiek gesproken over de (jonge) burge-
meester en de veranderende rolverhouding tussen 
overheid en samenleving: burger- en overheidsparti-
cipatie. Daarover hadden de zes burgemeesters een 
duidelijke rolopvatting, aansluitend bij de eerder 
geformuleerde benaderbaarheid. ‘Je bent als burge-

‘De invulling van het ambt is een 
balanceeroefening tussen hart en hoofd’

De kleine burgemeester
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meester supporter van initiatief, van eigenlijk alle 
initiatieven die het dorp/de gemeenschap/de stad 
een beetje mooier maken.’ Dat supporterbegrip riep 
een gevoel op dat alle zes konden onderschrijven: 
juist de burgemeestersrol maakt het mogelijk om 
initiatief te steunen, te honoreren en soms over een 
hobbeltje te helpen. Ook richting de raad. Vanzelf-
sprekend vullen ze dit “supporterschap” ieder 
anders in, maar ze onderschrijven de onderliggende 
waarde en houding. En natuurlijk is niet elk initiatief 
goed, maar dan is contact, gesprek en uitwisseling 
cruciaal.

Tijd buiten versus tijd binnen
De sterke oriëntatie op buiten, met name op de 
samenleving, kwam ook bij het praten over participa-
tie terug. Het levert een lastig dilemma op: het inter-
ne spel en de procesgang zijn soms lastig. Gegeven 
de resultaatgerichtheid, is het niet altijd de meest 
bevredigende manier van tijdsbesteding. Hoe verdeel 
je dan je tijd over buiten en binnen? En pak je binnen 
op een goede wijze vragen op als: hoe krijg je een 
raad en je college in de juiste snelheid en houding 
qua procesgang? Hoe krijg je je ambities gereali-
seerd? Dat is niet eenvoudig. Soms moet het sneller, 
soms moet het juist iets langzamer. Ook de ambtelij-
ke organisatie (zowel in capaciteit als kwaliteit) 
speelt daarin een belangrijke rol. Want samen, als 
organisatie, bestuur en politiek, moet je het waar 
zien te maken. Eigenlijk stuiten alle zes wel op 
puzzels in dat opzicht. Eenduidige oplossingen zijn 
er niet: elke gemeente, elke context vraagt een eigen 
benaderwijze. Wat wel duidelijk is: je kunt “binnen” 
niet links laten liggen. Want daar moet het als burge-
meester voor een belangrijk deel toch ook gebeuren.
Tot slot: hoe houd je jezelf als jonge burgemeester 
scherp? Want je komt iets nieuws brengen, maar hoe 
snel ben je zelf “oud”? Zeker ten aanzien van partici-
patie is dat een relevante vraag, zo beaamden de 
burgemeesters. De burgemeesters scherpen zich op 
verschillende manieren: sommigen kiezen ervoor om 
af en toe actief mee te doen in hun organisatie (over-

leg, inspiratie), omdat daar trekkracht zit (bijvoor-
beeld meedoen met de communicatieafdeling of 
inhoudelijke projecten), anderen benoemen simpel-
weg het behalen van resultaten als energiebron. Alle-
maal zijn ze actief bezig met energie van buiten naar 
binnen brengen, voor zichzelf en ook voor de raad. 
Dat gebeurt op allerlei manieren: van mensen op het 
gemeentehuis uitnodigen tot het opbouwen van een 
netwerk voor de gemeente. En het bleek ook deze 
ochtend maar weer: elkaar blijven opzoeken helpt 
met de energie en scherpte. Als belangrijkste conclu-
sie benoemden ze gezamenlijk: je moet vooral leren 
om energie te halen uit het geven van energie aan 
anderen. Dat is de kern van wat je doet.

Effectieve ambtsuitoefening
Een aantal van deze generatie burgemeesters is al 
een paar jaar met veel enthousiasme ervaring aan 
het opdoen. Kenmerkend lijkt hun hoge (inhoudelij-
ke) ambitieniveau, gekoppeld aan de soms beperkte 
mogelijkheden in de formele rol om voor die ambities 
te gaan staan. Daar lijkt een inherente spanning in 
functie-uitoefening, die overigens ook te koppelen is 
aan de recente debatten over deconstitutionalisering 
van de benoemingswijze. Participatief werken, 
samen met de samenleving, sluit goed aan bij de 
natuurlijke gerichtheid van deze burgemeesters: 
naar buiten, naar de energie en naar de inhoud. 
Deze gerichtheid op buiten heeft mogelijk te weinig 
aandacht voor de binnenkant als gevolg. De invulling 
van het ambt voor deze burgemeesters blijft net als 
voor oudere ambtsgenoten een balanceeroefening 
tussen hart (naar buiten, resultaat) en hoofd (rol, 
naar binnen, proces). <

Frederik van Dalfsen en  
Steven Blok Berenschot

‘Je moet vooral leren om 
energie te halen uit het 
geven van energie aan 

anderen’

aan het gesprek werkten mee: Hanne van aart (loon op Zand) , gerdo 
van grootheest (Culemborg), Judith Keijzers-Verschelling (Oirschot), 
michiel Pijl (texel), ryan Palmen (Hilvarenbeek, thans Horst aan de 
maas) en Vincent van Neerbos (West maas en Waal). 
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In de opleidingengids van het NGB stond vorig jaar voor het eerst de tweedaagse opleiding De cyber-
burgemeester. Hierin stonden de virtuele ontwikkelingen centraal waar iedere burgemeester vroeg of 
laat mee te maken kan krijgen. Onder de deelnemende burgemeesters bleek al snel dat het “dossier 
digitaal” nog geen bestuurlijke hobby is. Het was een schone taak voor de begeleiders om de digitale 
knoop te ontwarren. 

      Dossier ‘Digitaal’ is nog     geen hobby
Opleiding De cyberburgemeester

Wij begonnen ons programma met de vraag:  
“Als informatietechnologie een dier was, 
wat zou het dan zijn?” Geen van de deel-

nemers dacht aan een nuttig of aaibaar dier. Wel aan 
een haas, omdat die vliegensvlug is, alle kanten op 
schiet en je hem maar nooit te pakken krijgt. Ook de 
olifant (maakt alles kapot) en de teek (zuigt zich 
helemaal vol en verspreidt enge ziektes) werden 
genoemd. Online werd vooral met bedreigingen geas-
socieerd en niet met mogelijkheden. En dat mag op 
zijn minst bijzonder genoemd worden, want geen 
burgemeester gaat nog zonder tablet en smartphone 
op pad. De octopus was misschien wel de mooiste 
metafoor. Want net als de octopus heeft de virtuele 
wereld overal zijn tentakels. En wij hadden ons met 
“de cyberburgemeester” als doel gesteld inzicht te 
bieden in de overal aanwezige “IT-tentakels”. Wat 
zijn voor de burgemeester belangrijke ontwikkelingen 
en wat kun je ermee? 

Wel strategisch 
We leven in een informatiesamenleving en dat heeft 
grote impact op gemeenten. Bert Mulder, lector infor-
matie, technologie en samenleving aan de Haagse 
Hogeschool betoogde dat “digitaal” een lastig 

dossier is voor bestuurders omdat het onvoorspel-
baar, onbegrijpelijk, snel en omvangrijk lijkt. Tegelijk, 
zo gaf hij aan, is “digitaal” zo strategisch dat burge-
meesters het zich niet kunnen veroorloven om er niet 
over na te denken. Gemeenten moeten ook in de 
toekomst ‘meer met minder’ doen. Hiermee krijgt 
Informatietechnologie volgens Bert Mulder een ande-
re betekenis. Het gaat om vandaag verbeteren en de 
gemeente van de toekomst voorbereiden. Dat bete-
kent niet dat burgemeesters zich moeten verdiepen 
in de technische (on)mogelijkheden. Wel dat bestuur-
ders zich vertrouwd moeten maken met het digitale 
dossier. Mulder maakte de vergelijking met een reis 
naar een ver buitenland. ‘Als je je niet op zo´n reis 
voorbereid, begrijp je niet hoe zo’n land werkt. Je 
kunt de verkeersborden niet lezen, weet niet waar de 
steden liggen en wat je kunt eten zonder ziek te 
worden. Met een goede voorbereiding voorkom je 
problemen. Hetzelfde geldt voor ICT.’ Hij begon deze 
voorbereiding door korte metten te maken met de 
eerder genoemde bestuurlijke vooroordelen:
•	  ICT is niet onvoorspelbaar: computers worden klei-

ner, krachtiger, goedkoper en meer.
•	  ICT gaat niet snel voor gemeenten. De ontwikkeling 

van “smart cities” is een kwestie van jaren. Ver-
wacht voor de gemeente geen disrupties als Uber 
of Airbnb. Het is belangrijk om een beeld te vormen 
van de gemeente van de toekomst en daar gestruc-
tureerd naartoe te werken. 

•	  ICT is niet onbegrijpelijk. Met relatief simpele 
modellen is het mogelijk om context te geven aan 
ICT-ontwikkelingen. Het gaat altijd over Diensten, 
Gebruikers, Data en Techniek. 

Om het bestuurlijke dossier “digitaal” in de vingers 
te krijgen is eerst overzicht nodig van wat er op de 
gemeente afkomt. De tekening geeft hiervoor een 
eerste aanzet. 

Bij elk van deze ontwikkelingen kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen “wat (wettelijk) moet”, “wat 
kan” en “wat hoeft niet”. Zo geldt voor gemeentelijke 
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      Dossier ‘Digitaal’ is nog     geen hobby
dienstverlening dat de gemeente een website moet 
hebben. De gemeente kan besluiten om alle diensten 
digitaal aan te bieden. Maar daarvoor hoeft de 
gemeente geen paspoorten bij de burgers aan huis af 
te leveren. Ook is het van belang om deze ontwikke-
lingen, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet in de tijd 
te zetten. Volgens deze systematiek kwamen in het 
programma ook de digitale onderdelen van de porte-
feuilles openbare orde en veiligheid en dienstverle-
ning aan de orde. 

Openbare orde en veiligheid
De burgemeestersportefeuille openbare orde en 
veiligheid bevat steeds meer digitale componenten. 
Hierover werd vlak voor de start van het programma 
het onderzoek “Burgemeesters in cyberspace – hand-
having van de openbare orde door bestuurlijke maat-
regelen in een digitale wereld” door W. Bantema e.a. 
gepubliceerd. Centrale vraag in dit onderzoek is: hoe 
kan de burgemeester de openbare orde in de echte 
wereld handhaven als er in de virtuele wereld een 
storm op de gemeente af komt? De Facebook-oproe-
pen project P (voorkomen van een anti-Pieten 
demonstratie in Dokkum) en project X (Haren) worden 
als voorbeelden genoemd. Interessante vragen aan 
bestuurders en experts zijn: is er eigenlijk wel een 
online openbare orde?  En moet de burgemeester ook 
online bevoegdheden krijgen om deze te handhaven? 
Deze vragen waren vooral voer voor discussie, maar 
leverden geen eenduidige antwoorden op. Dreigingen 
in de online wereld houden zich immers niet aan 
gemeentegrenzen. Bovendien is bij preventief online 
optreden de vrijheid van meningsuiting in het geding. 
Het rapport vraagt daarom om een vervolgdiscussie 
in breder verband. De Lochemconferenties zullen een 
eerste aanzet daartoe zijn. 
De veiligheidsportefeuille van de burgemeester 
omvat ook informatieveiligheid. Ook op dit terrein 
zijn er verschillende (wettelijke) ontwikkelingen die 
de werkpraktijk van de burgemeester direct raken. Zo 
is sinds 25 mei van het vorig jaar de AVG van toepas-
sing (in de hele Europese Unie). Deze wet versterkt 

de privacyrechten van burgers en stelt meer eisen 
aan de gemeentelijke organisatie. In de praktijk bete-
kent dit dat de burgemeester moet laveren tussen 
openbaarheid van bestuur en privacy van insprekers. 

Digitale dienstverlening
Ten slotte werd de digitale dienstverlening onder de 
loep genomen. Nadat Anne Graas, inleider voor dit 
programmaonderdeel, de ontwikkelingen op dit 
domein geschetst had, gingen de burgemeesters aan 
de slag met een usability test van hun website. Aan 
de burgemeesters werd voor en na de test gevraagd 
om de eigen gemeentelijke website een rapportcijfer 
te geven. De cijfers na de test vielen significant hoger 
uit; de websites bleken dus gebruikersvriendelijker 
dan vooraf werd gedacht. Dat betekende volgens 
Anne Graas niet dat de websites af waren. Dat is die 
namelijk nooit. ‘Elke website heeft gebruikersissues’ 
volgens Anne Graas. ‘Het is de kunst om de klant, de 
bezoeker van de website dus, centraal te stellen en 
de belangrijkste zaken aan te pakken, want budget-
ten zijn altijd beperkt.’ 

Missie geslaagd?
‘Veel onderdelen van de digitale overheid zijn aange-
stipt en heeft voldoende losgemaakt om over na te 
denken. De juiste onderdelen zijn aan de orde geko-
men,’ aldus één van de deelnemers. Hiermee is de 
missie geslaagd, maar het programma, net als een 
gemeentelijke website, is nooit af. Voor komend jaar 
beloven we daarom nog meer focus op de praktijk 
van de burgemeester in samenhang met de verschil-
lende thema’s van dossier “digitaal”. En hopen we 
op nuttigere of vriendelijker dieren; IT als werkbij of 
blindengeleidehond bijvoorbeeld. <

Peter van Enk/ PBLQ

‘Het gaat om vandaag verbeteren en de 
gemeente van de toekomst voorbereiden’

‘Het “dossier digitaal” is nog 
geen bestuurlijke hobby’
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Eind 2017 bracht het NGB de publicatie De burgemeester als boegbeeld uit. De publicatie beschreef een 
aantal crisisrollen van burgemeesters. Dit artikel gaat in op een experiment dat voortborduurt op deze 
publicatie. 

                       Complexiteit van       beslissingen tijdens crises
De burgemeester als boegbeeld

“de burgemeester als boegbeeld” 
beschrijft vier verschillende rollen van 
burgemeesters tijdens crises. De rollen 

zijn afhankelijk van de context van een crisis, die weer 
wordt bepaald door twee dingen. Aan de ene kant 
speelt mee in welke mate een gemeenschap emotio-
neel is geraakt door de crisis of ramp. Bij een hoge 
emotie, zoals een gezinsdrama of MH17, wordt er meer 
van een burgemeester verwacht dan bij een lage collec-
tieve emotie, zoals een afrekening in het criminele 
circuit op een duister industrieterrein in de gemeente. 
Bij veel emotie zal de burgemeester worden gevraagd 
om mee te denken over een stille tocht of troostende 
woorden te spreken op een rouwbijeenkomst. Bij een 
criminele afrekening zal de focus eerder op het onvei-
ligheidsgevoel in de buurt komen te liggen.

Politieke en bestuurlijke  
verantwoordelijkheid
Daarnaast speelt bij crises mee of er sprake is van een 
politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat gaat 
verder dan de strikt wettelijke verantwoordelijkheid. 
Want soms is een crisis gewoon een Chefsache, waarbij 
de buitenwereld automatisch naar de burgemeester 
kijkt. Denk bijvoorbeeld aan een stroomstoring die niet 
tot hoogoplopende emoties leidt, maar wel als overlast 
wordt ervaren. Ongeacht of de burgemeester daar 
wettelijk gezien een rol heeft, verwachten bewoners 
dat de burgemeester de druk opvoert bij het stroombe-
drijf om de stroom zo snel mogelijk te herstellen. De 
burgemeester is dan vooral degene die opkomt voor de 
belangen van burgers en ondernemers.

Buddyrol
In de verschillende combinaties van impact en verant-
woordelijkheid legt de burgemeester dus andere 
accenten in zijn/haar rol. Bij een MH17 (hoge impact, 
lage verantwoordelijkheid) draait het vooral om de rol 
van burgervader/burgermoeder. De burgemeester 
neemt het voortouw in herdenkingen en stemt met 
nabestaanden af hoe en wat deze eruit komen te zien. 
Maar er zijn ook situaties waarin de burgemeester zich 

meer als “buddy” over de direct-getroffenen ontfermt. 
De burgemeester richt zich dan op een kleinere groep 
die binnen de samenleving direct is getroffen, zonder 
de crisis buitenproportioneel “op te blazen”. In De 
burgemeester als boegbeeld wordt het voorbeeld gege-
ven van de treinbotsing in Winsum (2016). Voor de 
inwoners van het dorp was het treinongeluk geen 
typisch Winsumse crisis; de trein had bij wijze van 
spreken ook een kilometer verderop kunnen veronge-
lukken. Toch nam de burgemeester wel een taak op 
zich, door voor de inzittenden van de trein en de 
betrokken hulpverleners een bijeenkomst te organise-
ren om met elkaar terug te blikken. Een initiatief dat 
proportioneel was ten opzichte van de lokale impact 
van het treinongeluk en dat aansloot bij de behoeften 
van dat moment. De focus op deze kleinere groep van 
betrokkenen is te bestempelen als een “buddyrol”.

Bruggenbouwer
In de rol van “bruggenbouwer” komen de hoge impact 
en hoge verantwoordelijkheid samen. Dit zijn bijvoor-
beeld de situaties als na de Monstertruck in Haaksber-
gen of de Facebookrellen in Haren, waar een crisis niet 
alleen veel emoties oproept, maar iedereen ook naar 
de burgemeester kijkt omdat hij/zij een vergunning 
heeft afgegeven of verantwoordelijk was voor de 
aansturing van de politie om de rellen onder controle te 
krijgen.

Experiment
Ongeveer een jaar geleden hebben we een experiment 
opgezet om te achterhalen of crisisgerelateerde dilem-
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                       Complexiteit van       beslissingen tijdens crises

ma’s in de ene rol complexer zijn dan in de andere. In 
het experiment, dat was opgezet aan de hand van de 
Burgemeestersgame en waar 135 burgemeesters aan 
meededen, kregen burgemeesters zestien dilemma’s 
voorgelegd. De scenario’s kwamen overeen met de 
verschillende rollen van burgervader, buddy, bruggen-
bouwer en belangenbehartiger. 
Het bleek dat de politieke verantwoordelijkheid voor 
een crisis an sich een dilemma niet per definitie tot een 
lastig te nemen besluit maakt. Tegelijkertijd bleek ook 
dat dilemma’s die door de 135 burgemeesters als 
“eenvoudig” werden gezien, niet allemaal tot dezelfde 
uitkomst leidden. Ook in “eenvoudige” dilemma’s kon 
het nog gebeuren dat de helft van de burgemeesters 
besloot om iets niet te doen, terwijl de andere helft 
besloot om iets juist wèl te doen. De keuzes in crises 
liggen dus niet automatisch voor de hand; er blijft 
ruimte voor een persoonlijke invulling.
Uit het experiment bleek ook dat de complexe dilem-
ma’s zich niet beperken tot de situaties met een hoge 
impact en hoge verantwoordelijkheid. De complexiteit 
lijkt vooral te worden bepaald door een setting, waarin 
burgemeesters gedwongen worden om een keuze te 
maken waar (een deel van) de bevolking niet blij van 
wordt. Wanneer de burgemeester vanwege maatschap-
pelijke spanningen bijvoorbeeld een geplande voetbal-
wedstrijd verbiedt, beseft hij/zij dat een groot aantal 
supporters uit zijn gemeente het daar niet mee eens 

zal zijn. Het gegeven dat de burgemeester met zo’n 
besluit niet langer als “burgemeester van iedereen” 
wordt gezien, geeft volgens de 135 deelnemers aan het 
experiment extra complexiteit aan het dilemma. Dat 
impliceert niet dat burgemeesters alleen besluiten 
moeten nemen die iedereen welgevallig zijn. Maar het 
betekent wel dat het belangrijk is om in die lastige situ-
aties goed het besluit uit te kunnen leggen. 

Procedurele rechtvaardigheid
Het doet denken aan het principe van het in de media-
tion bekende begrip procedurele rechtvaardigheid. De 
centrale gedachte is dat mensen zich niet alleen laten 
leiden door het uiteindelijke besluit, maar het ook 
belangrijk vinden dat de procedure netjes is doorlopen. 
De burgemeester zal in lastige situaties de buitenwe-
reld dus moeten meenemen in het besluit en begrip 
tonen voor de negatieve consequenties van zijn/haar 
besluit. Door de buitenwereld te overtuigen dat hij/zij 
niet over een nacht ijs ging maar er spijtig genoeg geen 
andere opties zijn dan de wedstrijd te verbieden, kan 
de burgemeester het draagvlak behouden. 
Ook in de nasleep hebben burgemeesters er baat bij 
om de besluiten die in de hectiek van de crisis zijn 
genomen van zo’n context te voorzien. Dat kan door de 
dilemma’s die op het bord van het crisisteam lagen nog 
eens toe te lichten. Ook dan hoeft men het niet eens te 
zijn met de burgemeester, maar in elk geval ontstaat 
begrip voor de keuze die is gemaakt. <

Wouter Jong/NGB

‘De keuzes in crises liggen dus niet  
automatisch voor de hand; er blijft  

ruimte voor een persoonlijke invulling’

de publicatie de burgemeester als boegbeeld is als PdF te 
downloaden op www.burgemeesters.nl/boegbeeld
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Eind 2018 telde ons land nog 380 gemeenten, op 1 januari 2019 waren dat er 355, waarvan 311 kroonbenoem-
de burgemeesters en 44 waarnemend burgemeesters. De lichting 2018 toont geen significante veranderingen 
ten opzichte van het jaar ervoor (deel 10), behalve een fors aantal minder burgemeesters, meer waarnemingen 
dan het jaar ervoor en wederom een kleine stijging van het aantal vrouwelijke burgemeesters. 

De Lichting 2018
Beroepsgroep onder de loep (deel 11)

Geen verdere verjonging van het 
ambt

de verjonging die vorig jaar werd ingezet door 
aan aantal benoemingen van burgemeesters 
van 40 jaar en jonger is niet verder doorge-

zet. De jongste burgemeester is nog steeds Hanne 
van Aart (33) van Loon op Zand. De gemiddelde leef-
tijd van de burgemeester in 2018 is 57 jaar.  

Vrouwelijk leiderschap
De Lichting 2018 laat wederom een lichte stijging zien 
van het aantal vrouwelijke burgemeesters. Thans is 
bijna 28 procent van de burgemeesters vrouw terwijl 
dat een aantal jaren geleden nog 21 procent was. 
Regelmatig is gevraagd naar de reden voor deze stij-
ging. Alhoewel in profielschetsen soms expliciet de 
oproep wordt gedaan aan vrouwelijke kandidaten om 
te solliciteren, zijn geschiktheid en match nog steeds 
de belangrijkste criteria om burgemeester te worden. 

Politieke kleur
Hoe staat het met de verdeling van de burgemees-
tersbenoemingen over de politieke partijen? VVD-
burgemeesters zijn nog steeds in de meerderheid 
(bijna 30 procent) gevolgd door CDA-burgemeesters 
(bijna 29 procent) en Pvda-burgemeesters (20 
procent). Ondanks de versnippering van het lokale 
landschap en daarmee het toegenomen aantal loka-
le politieke partijen is de grote meerderheid van de 
burgemeesters lid van een landelijke politieke partij. 
Afgelopen jaar heeft wederom laten zien dat een 
burgemeester wordt gekozen om zijn of haar kwali-
teiten en niet zozeer om politieke achtergrond. 
Bovendien klinken lokale politieke verhoudingen 
niet één-op-één door in de politieke kleur van de 
burgemeester. Dat wil zeggen dat in een ruime meer-
derheid van de gemeenten in Nederland de burge-
meester geen lid is van de partij met de grootste 
fractie in de raad en in bijna de helft van de gemeen-
ten de burgemeester lid is van een partij die niet in 
de coalitie zit. Boven de partijen blijft een belangrijk 
goed voor het ambt en blijft onlosmakelijk verbon-
den aan het ambt. <

Anouck Haverhoek/Wouter Jong/NGB

geïnteresseerd in vorige afleveringen van beroepsgroep onder de 
loep? Kijk dan op www.burgemeesters.nl



burgemeestersbladburgemeestersblad

service ▸

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk door 
bijdragen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.

colofoN

15 maart werkbezoek aan de 
AIVD 
Namens Dick Schoof, de nieuwe directeur 
van de AIVD, wordt u van harte uitgeno-
digd voor een informatieve bijeenkomst 
over het werk van de AIVD op vrijdag 15 
maart 2019 van 10.30-15.00 uur in het 
AIVD gebouw (Europaweg 4 in Zoeter-
meer). Zij gaan graag met u in gesprek 
over de samenwerking tussen lokaal 
bestuur en de AIVD. Daarnaast krijgt u de 
laatste stand van zaken op actuele 
thema's zoals links/rechts extremisme en 
cyberdreiging door statelijke actoren. U 
kunt één medewerker van uw gemeente 
meenemen als introducé. Meld u voor  
1 maart 2019 aan onder vermelding van 
naam en geboortedatum van u en de 
collega die u eventueel meeneemt. 
Aanmelden kan via  Teamsebv@minbzk.nl.

27 maart Jaarvergadering NGB
Op woensdag 27 maart vindt de Jaarver-
gadering plaats in Het Spoorwegmuseum 
te Utrecht. Tijdens deze jaarvergadering 
wordt aandacht besteed aan het vertrek 
van oud-directeur Ruud van Bennekom en 
zijn opvolger. Tevens zullen de bestuurs-
wisselingen aan de orde komen en zal er 
inhoudelijk worden ingegaan op het 
dossier “Zorg en Veiligheid”. Staatssecre-
taris Blokhuis heeft toegezegd over dit 
thema te spreken.

20 juni NGB College over 
Openbare Orde recht 
Op 20 juni vindt in de raadzaal van de 
gemeente Amersfoort een NGB-college 
plaats over openbare orde recht. Met 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen zullen we onder meer spreken 
over het verbieden van OMGs, noodrecht 
en demonstratierecht. De inloop start om 
9.30u. De bijeenkomst zelf begint om 
10.00 uur en eindigt rond 12.30u met een 
broodje. 
Aanmelden kan via  info@burgemeesters.nl.

 
 

3 oktober Najaarscongres NGB
Traditiegetrouw vindt de eerste donder-
dag in oktober het Najaarscongres van 
het NGB plaats. Dit jaar zal het congres 
plaatsvinden in Hilversum. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 

Overige activiteiten
Later dit jaar wordt ook een bedrijfsbe-
zoek aan NCTV gepland. Ook zal er nog 
een bijeenkomst plaatsvinden bij de 
Universiteit Leiden met onderzoekers die 
zich daar richten op een onderzoek dat de 
burgemeestersfunctie, veiligheid en open-
bare orde raakt. Tot slot wordt ook een 
Actuele Tafelbijeenkomst gepland over 
mensenhandel.
Zodra de data daarvan bekend zijn zullen 
deze worden gemeld in de e-mail nieuws-
brief. Mocht u zelf goede thema’s hebben 
die zich lenen voor een korte, themati-
sche bijeenkomst, dan horen wij dat 
graag via info@burgemeesters.nl.

Jaargang 24, nummer 91
januari 2019

verschijnt 4 keer per jaar 

Eindredactie
Anouck Haverhoek

Fotografie cover
Colijn van Noort

Uitgever
Dineke Sonderen

Opmaak
Imago Mediabuilders

Redactieadres 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Postbus 30435
2500 GK  Den Haag
Tel: (070) 373 83 83
Fax: (070) 363 56 82
e-mail: info@burgemeesters.nl

Advertenties
Sdu
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. 070 378 05 62
www.sduadverteren.nl
e-mail: sdu.adverteren@sdu.nl

Abonnementen
Sdu Klantenservice
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. 070-378 98 80
www.sdu.nl/service

Vanwege de aard van de uitgave, gaat Sdu 
uit van een zakelijke overeenkomst, deze 
overeenkomst valt onder het algemene 
verbintenissenrecht.

Het abonnement wordt ieder jaar automa-
tisch verlengd, tenzij schriftelijk twee maan-
den vóór afloop van de abonnementsperiode 
is opgezegd.

Prijs
Abonnement € 73,- excl. btw



 

Ingezonden mededelingIngezonden mededeling

‘Wethouders zijn 
topprofessionals 

geworden’

Gerard Schouw schreef het 
Stijlenboek voor Bestuurders

Gerard Schouw, voormalig Eerste en 
Tweede Kamerlid en tegenwoordig 
voorzitter van het Netherlands Institute 
of Governance en algemeen directeur van 
de Vereniging Innovatieve Geneesmid-
delen, schreef in 1996 het oorspronkelijke 
Stijlenboek voor Bestuurders. Nu hij 
recent een update heeft gemaakt, blikt hij 
terug. ‘Wethouders zijn topprofessionals 
geworden.’

In 1990 kwam Gerard Schouw in de 
gemeenteraad van Dordrecht waar hij 
vier jaar later wethouder werd. Tegelij-
kertijd studeerde hij bedrijfskunde. ‘Daar 
was iets raars aan de hand’, vertelt hij. 
‘Tijdens mijn studie leerde ik veel over 
managementstijlen. Vanuit die achter-
grond observeerde ik de gemeenteraad 
en de wethouders. Gek genoeg herkende 
ik in hun manier van besturen helemaal 
niets van de managementstijlen uit mijn 

Het Stijlenboek voor Bestuurders is geschreven en geactualiseerd door Gerard Schouw, 
Pieter Tops en Stavros Zouridis. Het boek maakt deel uit van de Wethoudersbundel, 
maar is ook los verkrijgbaar voor € 18,40 via sdu.nl/stijlenboek-voor-bestuurders.html.

bedrijfskundeboeken. Dat begrijp ik na-
tuurlijk wel. In het openbaar bestuur heb 
je te maken met een complexe omgeving: 
de publieke arena, de media, verschil-
lende politieke fracties en uiteenlopende 
belangen. Dat doet een beroep op andere 
vaardigheden dan in het bedrijfsleven. 
Naar bestuursstijlen van wethouders was 
nog geen onderzoek gedaan. Daarom ben 
ik het zelf gaan doen en ben ik er uiteinde-
lijk op gepromoveerd.’

VERSPLINTERING
Een ideale bestuursstijl is er volgens 
Schouw niet, het gaat vaak om combi-
naties van stijlen (zie kader). Wél ziet hij 
een verandering optreden. ‘In de tijd dat 
ik onderzoek deed, werd de stijl van de 
leider erg gewaardeerd. Politieke fracties 
waren toen groter en goede leiders kregen 
echt wat voor elkaar. Anno 2018 ligt dat 
toch wat anders. Fracties zijn kleiner, er 
is meer versplintering van belangen en er 
poppen voortdurend nieuwe incidenten 
op, die bestuurlijk onder controle moeten 
worden gehouden. Dat betekent dat 
wethouders meer tijd en energie moeten 
steken om een meerderheid te krijgen voor 
hun voorstellen. In dat kader is er nu dus 
behoefte aan verbinders en ambassadeurs. 
Incidenten, uitvergroot door de media, 
doen ook een beroep op andere vaardig-

heden. Schouw: ‘Als wethouder ligt alles 
wat je doet onder een vergrootglas. Door 
sociale media kan er zo maar een grote 
zwerm verontwaardigde burgers ontstaan, 
die een effectieve respons eisen. Dat moet 
je als wethouder wel kunnen managen, 
actie ondernemen en op een empathische 
manier via moderne media je verhaal 
doen. Je verschuilen achter het proces, 
zoals een beheerder zou kunnen doen, 
heeft dan niet veel zin. Zo’n situatie vraagt 
om een ambassadeur.’

Vijf bestuursstijlen

De leider gaat recht op zijn doel af 
en heeft een heldere visie. De 
manager heeft ook een concreet 
doel maar onderbouwt dat graag 
met cijfers en feiten. De verbinder 
vindt het vooral belangrijk dat be-
slissingen worden genomen waarin  
zoveel mogelijk betrokkenen zich 
herkennen. De ambassadeur is 
erg op de buitenwereld gericht en 
maakt positief beleid zichtbaar. De 
beheerder houdt graag de risico’s 
onder controle. Het doel kan daar 
ondergeschikt aan zijn.

Het 
Pieter Tops en Stavros Zouridis. Het boek maakt deel uit van de Wethoudersbundel, 
maar is ook los verkrijgbaar voor € 18,40 via sdu.nl/stijlenboek-voor-bestuurders.html.
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