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Burgerinitiatieven

Een nieuw vers jaar ligt voor ons. Een nieuw jaar met volop 

kansen, uitdagingen en mogelijkheden. Een nieuw jaar welis-

waar, maar de schaduwen van bezuinigingen en nieuwe taken 

met minder middelen hebben we uit het oude jaar meegekre-

gen. Toch zie ik geen redenen om somber het komend jaar te 

beschouwen. Gemeenten hebben de afgelopen jaren in moei-

lijke tijden veerkracht getoond en hebben vaak inventieve en 

creatieve oplossingen bedacht om met minder middelen toch 

goed te presteren. Daarbij lijkt de burger ook een andere 

houding aan te nemen. Ik heb het idee dat er wat aan het 

veranderen is. Gelukkig is het besef bij velen aanwezig dat de 

huidige tijd vraagt om nieuwe wegen te zoeken en nieuwe 

vormen van samenwerking aan te gaan met inwoners, met 

ondernemers, met het verenigingsleven, met andere overhe-

den. De tijd is er ook naar, want de barometer voor 2013 staat 

niet op zonnig weer. De gedachte dat alles van de overheid 

moet komen, is een achterhaalde gedachte uit de vorige 

eeuw. De beschikbaarheid van middelen om te investeren of 

te subsidiëren neemt af, schaarste dwingt tot creativiteit. En 

die is er. Overal ontstaan burgerinitiatieven. Burgers nemen 

meer maatschappelijke verantwoordelijkheid en beseffen dat 

de hedendaagse overheid niet meer overal voor verantwoor-

delijk kan zijn. Mensen wachten niet langer op de overheid.

Voorbeelden zijn er in mijn gemeente te over: volkstuinders 

gaan hun eigen huurpercelen beheren, inwoners organiseren 

activiteiten om middelen te vergaren om monumenten te 

behouden, buurtbemiddeling met opgeleide vrijwilligers, 

bewonersplatforms bepalen per kern de prioriteiten in de 

openbare ruimte, fanfares gaan gezamenlijk het wegbezuinig-

de muziekonderwijs verzorgen, actieve burgers die samen 

met de politie in de kernen een oogje in het zeil houden, 

lokale energie-initiatieven, de knotwilgen worden voortaan 

door onze inwoners gesnoeid, de adoptie van een oorlogs-

monument door een school, sportverenigingen gaan velden 

en accommodaties zelf beheren.

Concrete initiatieven waarbij zelf de handen uit de mouwen 

worden gestoken, gedeeltelijk door een terugtredende over-

heid, maar ook gedeeltelijk uit onvrede – laten we eerlijk zijn 

– en uit de behoefte om het heft in eigen hand te nemen als 

het gaat om de directe leefomgeving. De overheid moet niet 

proberen dit onder de duim te houden met regels en betutte-

ling, maar moet dit juist faciliteren, belemmeringen weg-

nemen en stimuleren.

Alleen gezamenlijk kunnen wij in deze ingewikkelde tijd de 

uitdagingen met minder financiën aan. Als we het in deze 

moeilijke tijd voor elkaar kunnen krijgen dat de betrokken-

heid van onze inwoners met hun directe leefomgeving wordt 

vergroot, is er toch nog iets moois ontstaan als gevolg van 

vervelende overheidsbezuinigingen.

Alle reden om fris en met een open blik het nieuwe jaar tege-

moet te treden. Een goed 2013 toegewenst.

Gert de Kok,

Lid redactiecommissie Burgemeestersblad,

Burgemeester van Drimmelen
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In mei 2005 werd Han Polman geïnstalleerd als 

burgemeester van Bergen op Zoom. Sindsdien 

heeft hij de rol van gemeenten sterk zien verande-

ren. Bijvoorbeeld op het terrein van dienstverlening en 

informatie die burgers en bedrijven van gemeenten 

nodig hebben. Dat heeft ertoe geleid dat in de afgelo-

pen jaren een enorme digitalisering heeft plaatsgevon-

den. Steeds verder ontwikkelende websites, producten 

die via internet kunnen worden besteld, het 24-uurs 

loket van de overheid. Ondanks de verschillen bij 

gemeenten, bespeurt Polman wel een gemeenschap-

pelijke lijn. ‘Het is goed dat we via VNG en KING een 

soort van concernaanpak hebben als branche 

“gemeenten”. Dat voorkomt dat we steeds opnieuw 

het wiel uitvinden bij de kwaliteitseisen die we stellen 

aan de dienstverlening, en de manier waarop we onze 

informatie en producten organiseren. Dat moeten we 

gemeenschappelijk doen.’

Bestuurlijke	aandacht

In de gemeenschappelijke aanpak spelen de @genda 

2015 en het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienst-

verlening en e-Overheid (NUP) een bepalende rol. 

Polman vindt dat burgemeesters, vanuit hun coördine-

rende rol, vaker bestuurlijke aandacht zouden moeten 

vragen voor het belang van doelmatige informatievoor-

ziening. ‘We hebben het vaak over bevoegdheden en 

geld, bijvoorbeeld als gekeken wordt naar de komende 

decentralisaties, maar we zouden een enorme slag 

kunnen slaan door ook eens te kijken naar hoe we de 

informatie over die taken geregeld hebben. Hebben we 

die informatie in huis? Kunnen we die slim delen met 

andere organisaties? Wat weten we eigenlijk over de 

mensen waar die taak betrekking op heeft? Hebben we 

slimme informatierelaties in beeld die we kunnen 

leggen om die taken efficiënt en effectief uit te 

voeren?’

Wat Polman betreft zijn het bij uitstek vragen die de 

coördinerende rol van de burgemeester raken. ‘Dat is 

ook het mooie van ons ambt. We gaan er vaak niet 

helemaal 100 procent over, maar we kunnen wel tref-

fende vragen stellen. Ook in ons College. Informatie-

voorziening raakt immers alle beleidsterreinen. Als 

burgemeester kan het ook geen kwaad aandacht te 

vragen voor een thema als informatiebeveiliging. 

Uitval van gemeentelijke systemen heeft geleid tot 

diverse incidenten, zoals Lektober en DigiNotar. Dat 

leidt al snel tot ontwrichting. Hoewel informatiebeveili-

ging een verantwoordelijkheid is van gemeenten zelf, 

is tijdens de laatste algemene VNG-ledenvergadering 

een belangrijke stap gezet: de oprichting van een 

gemeenschappelijke informatiebeveiligingsdienst bij 

KING. Wat mij betreft is dat een goed voorbeeld van 

een concernaanpak.’

Voordeel

In de visie van Polman is het NUP een essentiële rand-

voorwaarde om te komen tot een efficiencyslag die in 

het openbaar bestuur gemaakt moet worden. ‘Het NUP 

helpt om gemeenschappelijke voorzieningen tot stand 

te brengen. Het helpt ook om op een eenduidige 

manier gegevens te registreren en te komen tot een 

eenduidige, snelle manier van informatie-uitwisseling.’ 

Invoering van het NUP levert veel voordeel op, zo 

schetst Polman. ‘Binnen onze gemeente is gebleken 

dat jarenlang bepaalde gebouwen niet werden aange-

slagen in het kader van de OZB. Het goed op orde 

hebben van de Basisregistraties Adressen en Gebou-

Gemeenten	staan	voor	grote	uitdagingen.	Zoals	decentralisaties,	bezuinigingen	en	de	invoering	van	het	

NUP.	Vanuit	VNG/KING	wordt	daarbij	steeds	vaker	gekozen	voor	een	gemeenschappelijke	(concern)aan-

pak.	‘Het	is	een	illusie	te	veronderstellen	dat	je	dit	soort	slagen	als	individuele	gemeente	kunt	maken‘,	

aldus	Han	Polman,	nu	nog	burgemeester	van	Bergen	op	Zoom	en	vanaf	1	maart	2013	Commissaris	van	

de	Koningin	in	de	provincie	Zeeland.	

‘Gemeenten	gebaat	bij		concernaanpak’
Burgemeester Han Polman (Bergen op Zoom):

‘We gaan er vaak niet helemaal 100 

procent over, maar we kunnen wel 

treffende vragen stellen.’
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wen (BAG) heeft ertoe geleid dat we nu jaarlijks een 

paar ton extra naar binnen kunnen fietsen.’ 

Als het gaat om de invoering van het NUP is het 

volgens Polman de kunst om die niet alleen als een 

technische uitvoeringsoperatie te zien. ‘Het is de kunst 

bestuurlijk te zien dat je kunt scoren op met name de 

verbindingen tussen de NUP-bouwstenen, zoals die 

tussen de BAG en de WOZ. We weten veel meer dan we 

denken, als we de aanwezige informatie ook slim 

gebruiken. Verbindingen tussen basisregistraties en 

andere gegevens leiden tot “hits”, waar je beter je 

beleid op kunt richten. Het leidt tot beter zicht op rele-

vante informatie op het gebied van sociale en fysieke 

vraagstukken. Bijvoorbeeld fysiek veiligheidsbeleid en 

handhaving (onrechtmatige bewoning) en samenwer-

ken met bijvoorbeeld de RIEC’s, Belastingdienst en OM 

(vergroten bestuurlijke weerbaarheid).’

Draagvlak

Ondanks de urgentie, staat de invoering van het NUP 

nog niet bij alle bestuurders van gemeenten bovenaan 

de agenda. Ook in Bergen op Zoom was tot voor kort 

het NUP een “ver-van-mijn-bed-show”. Het was onder 

meer een filmpje over de koppeling tussen de BAG en 

de WOZ, dat de ogen van het bestuur opende. ‘Het 

heeft ertoe geleid dat nu veel beter begrepen wordt 

dat we in het NUP moeten investeren, en dat de inver-

dieneffecten komen als wij de basis goed op orde 

hebben.‘Is het NUP voor een bestuur vaak al een “ver-

van-mijn-bed-show”, voor gemeenteraden geldt dat 

misschien nog sterker. Polman is zich daarvan bewust, 

en vindt dat gemeenteraden in dat proces nog te 

weinig worden betrokken. ‘Ik vind dat wij nog te weinig 

naar onze raden gaan. We gaan vooral naar ze toe met 

collegevoorstellen die afgetikt moeten worden. Ik denk 

dat wij raden meer mee moeten nemen.’

Samenwerking

De invoering van het NUP moet voor 1 januari 2015 

afgerond zijn. Polman vindt het zaak om de ambitie 

reëel én hoog te houden. Wat hem betreft is samen-

werking daarbij van cruciaal belang. ‘Het is een illusie 

te veronderstellen dat je dit soort slagen als individue-

le gemeente kunt maken. Dat besef is gelukkig bij de 

meeste gemeenten aanwezig. In die zin zie je dat 

schaalvergroting, als het gaat om samenwerking op 

het terrein van informatiebeleid, in bijna alle gemeen-

ten inmiddels tot stand is gekomen. Zo vormen wij met 

de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk een 

Klantcontact Centrum (KCC), waarbij het gaat om het 

slim organiseren van je loketfunctie, je post en je tele-

foon. Het is niet meer van deze tijd om dat als gemeen-

te afzonderlijk te willen doen. Dat móet je samen 

oppakken. Als gemeenten staan we voor een aantal 

vergelijkbare uitdagingen, waar de schaal kan helpen 

om efficiënter te werken. Wezenlijk is ook dat in de 

ondersteunende sfeer, zoals KING dat nu oppakt, er 

steeds meer wordt gekeken naar de verschillende 

samenwerkingsverbanden. Het gaat er om dat je de 

kennis vanuit die samenwerkingsverbanden gebruikt 

en inzet voor het ‘concern’ gemeenten, zodat je daar 

gezamenlijk de vruchten van kan plukken.’   <

Frits de Jong/KING

‘Gemeenten	gebaat	bij		concernaanpak’

Han Polman, nu nog burgemeester 

van bergen op Zoom: ‘Voorkomen 

dat we steeds opnieuw het wiel uit-

vinden bij de kwaliteitseisen die we 

stellen aan de dienstverlening, en de 

manier waarop we onze informatie en 

producten organiseren. Dat moeten 

we gemeenschappelijk doen.’



burgemeestersblad    67		20136

Het formele besluit tot opheffing van de VBBB 

kent een aanloop van al enkele jaren. Jacques 

Niederer, burgemeester van Roosendaal, was 

van 2006 tot de opheffing voorzitter van de grootste 

burgemeesters-

vakbond en 

vertelt: ‘Al in 2011 

hebben we hier 

en daar gespro-

ken over de 

toekomst van de 

vereniging. Ik 

merkte toen dat 

er bij de VBBB-

leden brede 

steun was om na 

te denken of er 

wel voldoende 

draagvlak was 

voor aparte 

bonden en een 

Genootschap met 

de overgang naar 

de Appa in het 

vooruitzicht. We 

hebben de tijd 

gebruikt om met 

de andere 

bonden en met 

het Genootschap 

in gesprek te 

gaan over een mogelijke fusie. Voor de ABVA/KABO en 

CNV Publieke Zaak bleek dat nog een brug te ver.’

Pakje	boter

De Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burge-

meesters werd in 1976 opgericht en maakte al die 

jaren deel uit van het Georganiseerd Overleg-burge-

meesters. ‘Met de komst van de Appa heeft dat over-

leg plaatsgemaakt voor het BORDPA: het Bestuurlijk 

Overleg voor de Rechtspositie van de Decentrale Over-

heden. Daarin is het veel beter om met één mond en 

één stem te spreken. Onze beroepsgroep wordt kleiner 

en dan moet je de krachten bundelen, zodat anderen 

je niet kunnen negeren’, stelt Niederer. ‘Je kunt geen 

deuk in een pakje boter slaan als je vanuit je afzonder-

lijke clubjes blijft opereren. Ik hoop dat de andere 

bonden dat ook zien en besluiten onder de paraplu 

van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

verder te gaan in het BORDPA. 

Onderlinge	verbondenheid

De VBBB was voor haar leden meer dan een club die 

alleen voor je rechtspositie opkwam. Jacques Niederer 

blikt er met een warm gevoel op terug: ’In het voorjaar 

ontmoetten we de leden altijd in de huishoudelijke jaar-

vergadering, waarbij we ook altijd de actuele ontwikke-

lingen op rechtspositioneel en annex terreinen doorna-

men. De najaarsvergadering was meer inhoudelijk en 

vond door het hele land plaats. We waren dan te gast bij 

één van de leden en koppelden er altijd wel een werkbe-

zoek aan vast. En de Commissaris van de Koningin in de 

betreffende provincie was dan onze gast, naast vaak ook 

een externe gastspreker. Je merkte een grote onderlinge 

verbondenheid bij de leden. Uit het hele land reisde men 

naar onze bijeenkomsten, ook de oud-burgemeesters 

met wie we al die jaren een goede band onderhielden. 

We hadden ook een werkgroep van oud-burgemeesters, 

die immer beschikbaar waren voor advies of gewoon 

een goed gesprek met de burgemeesters die het nu 

moeten doen.’

En hoe nu verder? Niederer: ‘Onze opheffing is een feit 

en ik hoop dat het Genootschap het stokje overneemt. 

Laten we 2013 nemen als een mooi gewenningsjaar en 

opgaan naar 2014 waarin de beroepsgroep haar geluid 

via één krachtige vertegenwoordiger op alle terreinen 

laat doorklinken.’ <

Ruud van Bennekom/NGB

Op	16	november	2012	nam	de	Algemene	ledenvergadering	van	de	VBBB	–	de	Vereniging	tot	Behartiging	

der	Belangen	van	Burgemeesters	–	het	besluit	om	de	vereniging	op	te	heffen.	Een	bijzonder	moment	voor	

de	grootste	vakbond	van	burgemeesters.	En	een	moment	dat	past	in	de	overgang	van	de	burgemeesters	

naar	de	Algemene	pensioenwet	voor	de	politieke	Ambtsdragers.	Hoe	kwam	het	zover	en	hoe	kijkt	de	laat-

ste	voorzitter	van	de	VBBB,	Jacques	Niederer,	terug	op	de	vereniging	en	het	besluit	tot	opheffing?

Krachtenbundeling	NGB
Burgemeestersvakbond VBBB heft zich op
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In record tijd is een nieuw regeerakkoord in elkaar 

gezet met een in eenvoud uitblinkende paragraaf 

over het binnenlands bestuur. Gemeenten moeten 

straks minstens honderdduizend inwoners hebben, 

provincies worden samengevoegd tot enkele lands-

delen en de benoemde burgemeester zal van het 

toneel verdwijnen.

Om met dit laatste punt te beginnen. Bij zijn aantre-

den maakte onze nieuwe minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties daarover een pakkend 

statement: ‘Het is toch te dol dat we wel iets te 

zeggen hebben over wie er namens Nederland naar 

het Eurovisie Songfestival gaat en niet over wie 

onze burgemeester wordt’.

Ondanks het feit dat ik een groot muziekliefhebber 

ben, kijk ik nooit naar het Songfestival, laat staan 

dat ik me in de kandidaten zou verdiepen. En om 

een stem uit te brengen zou werkelijk niet in me 

opkomen. Excuses voor dit nihilisme dat geenszins 

badinerend is bedoeld. Maar misschien dachten de 

burgers die werden uitgenodigd om te komen stem-

men bij de burgemeestersreferenda er wel net zo 

over. Bijna nooit werd de opkomstdrempel gehaald.

Vast staat wel dat Nederland bij het Songfestival al 

jaren in de onderste regionen bungelt en dat de 

liedjes zelden beklijven. Ik hoop niet dat dit het 

voorland van de gekozen burgemeester is. 

De Kamer zal deze periode het voorstel behandelen 

om de Kroonbenoeming uit de Grondwet te halen. 

En er zal worden nagedacht over de wijze van 

verkiezing die daarop volgt. Het is duidelijk dat elke 

vorm van verkiezing van de burgemeester een ande-

re positie schept ten opzichte van de wethouders en 

de gemeenteraad. Ons gemeentelijk bestel zal er 

dus door veranderen. En hoe gaat het met onder 

andere het gezag over de politie en de leiding bij de 

rampenbestrijding? Er is dus nog werk aan de 

winkel en ik ben ervan overtuigd dat de Eerste 

Kamer graag wil weten op welk bestel we afkoersen 

alvorens de Kroonbenoeming te schrappen.

De opschaling van gemeenten naar minstens 

honderdduizend inwoners wordt niet verplicht en 

dus niet afgedwongen. Als we even kijken naar de 

bestendige praktijk van herindelen “van onderop” 

weten we dat er op dit vlak niet veel te gebeuren 

staat. Oeverloze discussies, bestuurskrachtmetin-

gen en tonnen aan onderzoekskosten blijven dit 

dossier beheersen terwijl het lokaal bestuur behoef-

te heeft aan duidelijkheid. Of je doet het wel, of je 

doet het niet. Maar met het vrijblijvend opschrijven 

van een streefgetal schiet niemand iets op.

En dan de plannen om provincies samen te voegen 

tot landsdelen, te beginnen met Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland. Op dit punt heeft de Eerste 

Kamer reeds aangegeven dat men er pas over na wil 

denken als er een samenhangende visie op het 

openbaar bestuur aan ten grondslag ligt. Dezelfde 

geluiden zijn te horen vanuit de betrokken provin-

cies. Kort gezegd wordt daar de vraag gesteld voor 

welk probleem dit nu eigenlijk de oplossing is.

Voor de nieuw aangetreden minister ligt er dus een 

korte overzichtelijke agenda. Maar die agenda 

straalt zeker geen vanzelfsprekendheid of herken-

ning uit.

Het lokaal bestuur heeft andere prioriteiten. Rust en 

stabiliteit om de enorme bezuinigingen en de transi-

ties in het sociale domein op een goede manier te 

implementeren.

Maar desondanks zullen we als Genootschap altijd 

klaar staan om constructief mee te denken over elke 

betekenisvolle verandering in het lokale bestuur.

Minister, Succes! U kunt op ons rekenen.

Bernt Schneiders

Minister,	Succes!
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Verbijsterd was Thijs Jansen toen hij ontdekte 

dat ze bij sociale diensten “klantmanagers” 

hebben. Door functionarissen die baanloze 

mensen zo nodig gedwongen aan het werk mogen 

zetten uit te dossen met een eufemisme als klant-

manager, zegt hij, creëer je een soort vals bewust-

zijn. ‘De klantmanager loopt het risico dat hij niet 

meer in de gaten heeft dat hij daar voor het publie-

ke belang zit en dat de burger die tegenover hem zit 

niet alleen rechten heeft, maar ook plichten waarop 

hij moet worden aangesproken.’ Een fraaie illustra-

tie van hoe dat klantdenken bij zo’n klantmanager 

kan doorschieten, zag Jansen in een documentaire 

over de sociale dienst in Deventer. ‘Daarin zie je een 

zeer empathische klantmanager die een drugsver-

slaafde helpt die net vader is geworden. De mana-

ger vindt dat de “klant” zijn leven op orde moet 

brengen nu hij de verantwoordelijkheid voor een 

kind heeft. De klantmanager neemt hem zelfs 

achterop de fiets en regelt een huisje voor hem. Het 

kan niet op. Maar de kijker leest aan het gezicht van 

de jonge vader af dat hij alleen geïnteresseerd is in 

dope.’

De klantmanager uit Deventer is verre van uniek te 

noemen. In het boek Gezagsdragers: De publieke 

zaak op zoek naar verdedigers, waarover Jansen de 

redactie voerde samen met hoogleraar Gabriël van 

den Brink en wiskundeleraar René Kneyber (auteur 

van boeken over het houden van orde in de klas), 

komen tal van gezagsdragers langs, zoals re-integra-

tieambtenaren, reclasseringswerkers, leerplichtamb-

tenaren, leraren (in leerplichtig onderwijs), gezins-

voogden en politieambtenaren. Het boek beperkt 

zich tot professionals die in het algemeen belang 

werken met burgers die niet vrijwillig de relatie met 

hen zijn aangegaan en die daarbij zo nodig dwang-

middelen mogen inzetten. Uit de verhalen over hoe 

deze gezagsdragers functioneren en denken, blijkt 

dat de begrippen gezag en gezagsdrager vaak niet 

meer herkend worden als omschrijvingen die bij hun 

vak horen. Zo zag de woordvoerster van de Vereni-

ging van directeuren van Sociale Diensten (Divosa) 

geen direct verband tussen het begrip gezag en de 

functie van klantmanager toen haar voor het boek 

‘Gezagsdragers’ werd gevraagd of zij iemand wist die 

daar een artikel over zou kunnen schrijven. 

‘De	burgemeester	moet	vooral	een	symbool	van	eenheid	zijn’
Een	belastingdienst	die	het	heeft	over	“leuker	kunnen	we	het	niet	maken”,	toenemende	agressie	

tegen	burgemeesters,	sociale	diensten	die	hun	gezagsdragers	in	de	frontlijn	klantmanagers	dopen.	

In	Nederland	–	het	land	van	’15	miljoen	mensen/	die	schrijf	je	niet	de	wetten	voor/	die	laat	je	in	

hun	waarde’	–	is	het	niet	al	te	best	gesteld	met	het	gezag	van	professionals.	Dat	blijkt	uit	het	boek	

Gezagsdragers.	Het	publieke	belang	op	zoek	naar	haar	verdedigers.	Een	gesprek	met	een	van	de	redac-

tieleden	van	het	boek,	Thijs	Jansen,	senior	onderzoeker	aan	de	Tilburg	Law	School	van	de	Universiteit	

van	Tilburg.	‘De	publieke	zaak	is	verweesd,	het	is	de	hoogste	tijd	dat	we	het	erfgoed	dat	het	publieke	

belang	is	weer	goed	gaan	onderhouden.’

Het publieke belang is verweesd volgens onderzoeker Thijs Jansen
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Verstrooiing	van	gezag

De wereld van gezagsdragers is er vooral één die 

wemelt van de eufemismen, zegt Thijs Jansen. ‘De 

machtsaspecten zijn er nog wel, maar we willen ze 

niet meer onder ogen zien. We brengen het onder in 

een taal waardoor we het er niet over hoeven te 

hebben. Ook zie je dat machtsaspecten die bij een 

functie horen, door een ander worden uitgevoerd. 

Een leraar die een leerling zou kunnen bestraffen, 

doet dat niet, maar stuurt hem door naar de conrec-

tor. Gezag en macht worden veelal als lastig ervaren, 

als iets dat men het liefste uitbesteedt aan anderen. 

Er is sprake van een verstrooiing van gezag. Dat is 

slecht voor de kwaliteit waarmee gezagsdragers hun 

vak uitoefenen. Ik ben door het werken aan het boek 

ervan overtuigd geraakt dat de gezagsaspecten van 

een functie geïntegreerd moeten zijn in het dagelijks 

functioneren van de gezagsdrager.’

Veel gezagsdragers in de frontlijn van de samenle-

ving praten te veel, vervolgt Jansen. ‘Wij vinden het 

in Nederland erg belangrijk dat een ander ermee 

akkoord gaat als wij macht over hem uitoefenen. Dat 

is een beschavingsideaal, waarin wij misschien wel 

verder gaan dan waar ook ter wereld. Gezagsdragers 

‘De	burgemeester	moet	vooral	een	symbool	van	eenheid	zijn’

‘Er is sprake van een verstrooiing

van gezag.’

Thijs Jansen, senior onderzoeker aan de Tilburg Law School vindt de burgemeesters “vluchtheuvels”, symbolen van eenheid, 

moeten blijven om de deuken die de politiek ongetwijfeld blijft oplopen enigszins op te vangen.
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kunnen op dit vlak veel leren van reclasseringsmede-

werkers en politiemensen die vaak heel goed 

getraind zijn in het omgaan met weerstand. Agenten 

hebben bijvoorbeeld een goed straatgezag ontwik-

keld. Ze leggen goed uit wat ze doen als iemand 

moeilijk doet, maar ze hebben zich voorgenomen dat 

ze na drie keer uitleggen ophouden met praten en 

overgaan op de volgende fase: oppakken.’

Taboe

In Gezagsdragers worden drie niveaus onderscheiden 

die van invloed zijn op een al dan niet geslaagde 

machtsuitoefening. De institutionele legitimiteit op 

maatschappelijk niveau, waarbij de machtsbronnen 

waarop een beroep wordt gedaan principes of normen 

zijn waarover mensen het in het algemeen onderling wel 

eens zijn; de positionele legitimiteit op organisatie-

niveau, waarbij een beroep wordt gedaan op machts-

bronnen die inherent zijn aan de positie die men vervult. 

Vaak gaat het hier om sanctie- en beloningsmacht; 

persoonsgebonden legitimiteit in de interactie. Hierbij 

gaat het om persoonlijke kwaliteiten van gezagsdragers, 

zoals kennis, overtuigingskracht en charisma. 

Op basis hiervan worden meer dan twintig aanbevelin-

gen gegeven om ervoor te zorgen dat gezagsdragers in 

de frontlijn goed kunnen optreden. Zo moet het taboe 

op machtsuitoefening en ordehandhaving van tafel, 

moeten organisaties er alles aan doen om gezagsuitoe-

fening van hun frontlijnmedewerkers te ondersteunen en 

hun medewerkers actief te steunen bij het voorkomen 

van en paal en perk stellen aan agressie van burgers, 

verstrooiing van gezag moet worden gestopt door het 

toekennen van brede mandaten aan gezagsdragers en 

gezagsdragers moeten persoonlijk leiderschap en moed 

durven tonen. 

Het publieke belang is wees geworden, constateert 

Jansen. ‘De ondertitel van het boek is ook niet voor niets 

“De publieke zaak op zoek naar haar verdedigers”. 

Zowel managers als bestuurders van gezagsdragende 

instituties, kunnen vaak niet meer uitleggen waarom 

hun organisatie over anderen gezag mag uitoefenen. 

Waarom hen een publiek belang is toevertrouwd. Ze zien 

alleen nog maar de dagelijkse gang van zaken, de effi-

ciency, het geld, maar het verhaal dat voor draagvlak in 

de samenleving moet zorgen, wordt slecht voor het voet-

licht gebracht. Daarnaast zijn gezagsdragers in de front-

lijn vaak niet in staat hun formele positie waar te maken. 

Zo heeft een gezinsvoogd bijvoorbeeld wel een formele 

positie als regisseur van de hulpverlener en als toezicht-

houder van het gezin, maar kan ze daar in de praktijk 

weinig gezag aan ontlenen. Dit heeft te maken met de 

bureaucratisering van het gezag: het werk bestaat voor-

al uit het regisseren van anderen, formulieren en veel 

bellen. En dat onder een hoge werkdruk.’ 

Burgemeesters

Ook het gezag van burgemeesters staat duidelijk 

onder druk, zegt hij. In Gezagsdragers dat in opdracht 

van het ministerie van BZK is gemaakt, komen de 

burgemeesters niet voor, omdat de makers zich 

wilden beperken tot gezagsdragers die de taak 

hebben burgers op hun plichten te wijzen en zo nodig 

te dwingen aan hun plichten te voldoen. Omdat BZK 

het prettig vond dat er aan de hand van de bevindin-

gen in Gezagsdragers ook iets zinnigs gezegd zou 

worden over de gezagspositie van burgemeesters en 

wethouders, werkt Jansen nu – samen met zijn colle-

ga-onderzoeker Niels Karsten – aan een essay daar-

over. Hierin worden de gezagsbronnen voor deze poli-

tieke gezagsdragers verkend. 

Voor Thijs Jansen staat het vast dat ‘in een tijd waarin 

het vertrouwen in de overheid om de haverklap flinke 

deuken oploopt en waarin populistische partijen 

elkaar de tent uitvechten’, het meer dan ooit nodig is 

om figuren binnen het openbaar bestuur te hebben 

die boven de partijen blijven staan en die ieders 

vertrouwen hebben. Vluchtheuvels zogezegd. Jansen: 

‘Ik ben nog niet toe aan definitieve conclusies, maar 

de tendens is dat de burgemeester steeds meer in het 

politieke spanningsveld terechtkomt, onder andere 

doordat hij steeds meer controversiële taken op het 

gebied van veiligheid toegeschoven krijgt. Zo politi-

seert een ambt dat het toch vanouds moet hebben 

van neutraliteit en onpartijdigheid. Die politisering 

wordt nog versterkt doordat de burgemeester meer 

aan de touwtjes van de gemeenteraad zit dan toen 

burgemeesters uitsluitend door de Kroon werden 

benoemd. Door de politisering is de burgemeester 

minder in staat om werkelijk met gezag boven de 

partijen te staan en kan hij meer agressie oproepen. 

De toename de laatste jaren van agressie tegen 

burgemeesters, lijkt deze gedachte te ondersteunen.’ 

Ter nuancering voegt hij eraan toe dat er natuurlijk 

altijd burgemeesters zijn die hun klassieke rol van 

burgervader met gezag uitdragen, zoals Bas Eenhoorn 

bij het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Illustratief 

voor een burgemeester die zich geregeld verslikt in de 

sheriffachtige dimensies van het werk, vindt hij Aleid 

Wolfsen.

‘Gezagsdragers in de frontlijn zijn vaak 

niet in staat hun formele positie waar te 

maken.’
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Vluchtheuvels

Ondanks dat zijn conclusies op het moment van spre-

ken nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, is 

Jansen ervan overtuigd dat de burgemeesters – even-

als, bijvoorbeeld de Koningin – “vluchtheuvels”, 

symbolen van eenheid, hadden moeten blijven om de 

deuken die de politiek ongetwijfeld blijft oplopen 

enigszins op te vangen. ‘Met het buitenspel zetten 

van de Koningin bij de kabinetsformatie en het 

steeds meer politiek optuigen van de burgemeester 

zijn we op ramkoers. Het is een volstrekt onwenselij-

ke ontwikkeling. Ik hoop dat minister Plasterk dat 

ook vindt en dat hij de veiligheidstaken die burge-

meesters hebben en nog erbij dreigen te krijgen, in 

heroverweging zal nemen. Er moet eens opnieuw 

goed worden nagedacht over welke functie wij de 

burgemeester binnen het systeem willen geven. Mijn 

antwoord is dat we zeker in een instabiele omgeving 

iemand nodig hebben met wie burgers zich kunnen 

identificeren. Dat is nodig in normale omstandighe-

den, maar zeker als er een ramp gebeurt. Dat kan 

volgens mij alleen de burgemeester zijn. En daarbij 

zitten controversiële machtsmiddelen in de weg. De 

burgemeester moet de persoonlijke belichaming 

kunnen zijn van waarden als integriteit, kwaliteit, 

solidariteit en onpartijdigheid. Hij moet daarnaast zo 

goed zijn dat burgers erop vertrouwen dat de zaken 

die aan hem zijn toevertrouwd niet uit de hand zullen 

lopen. Hoe hij dat doet, hoeft niemand te weten.’ <

Peter van Noppen

‘Met het steeds meer politiek optuigen 

van de burgemeester zijn we op 

ramkoers.’
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De democratie kennen we uit het oude 

Griekenland. In die tijd kon je als man in het 

bestuur komen als je daarvoor werd geko-

zen. Bovendien was het mogelijk iemand uit het 

bestuur weg te stemmen. Voor de ‘verkiezingen’ in 

het oude Griekenland moesten de stemmende 

mannen de naam van een te kiezen, of weg te stem-

men man, op een potscherf krassen. Daarna was het 

simpelweg een kwestie van het tellen van alle namen 

op de potscherven. Maar dit is natuurlijk lang verle-

den tijd.

Tegenwoordig zijn verschillende landen bezig het 

stemmen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Hiervoor worden steeds vaker computers ingezet en 

zijn nieuwe vormen van stembiljetten ingevoerd. Zo 

kun je in Amerika al stemmen via een stemcomputer 

of e-mail. In oktober 2012 organiseerde Venezuela 

succesvol elektronisch ondersteunde verkiezingen. 

Naast elektronische verificatie van de identiteit, 

werd er in Venezuela ook gebruik gemaakt van een 

stemcomputer. In België gebruiken ze ook een stem-

computer. Deze stemcomputer maakt naast een elek-

tronische database, ook gebruik van een print voor 

de zogenoemde “paper-trail”. In het Verenigd 

Koninkrijk maakt men geen gebruik van stemcompu-

ters, maar tellen ze wel de stembiljetten met een 

telmachine. Allemaal voorbeelden van landen die 

moderne digitale middelen inzetten voor een 

betrouwbaar verkiezingsproces.

En in Nederland? In Nederland stemmen we sinds 

2006 weer met potlood en papieren stembiljetten. 

En het tellen gaat ook nog gewoon met de hand. Het 

is spijtig te moeten constateren, maar de huidige 

werkwijze in Nederland verschilt nauwelijks met die 

uit het oude Griekenland. Enige verschil; in Grieken-

land hoefden ze niet 9 miljoen potscherven te tellen. 

Maar waarom stemmen we weer met papier en 

potlood?

Kansen	of	bedreigingen?

Voor 2006 heeft Nederland jarenlang gewerkt met de 

stemcomputer. Deze is afgeschaft omdat de techniek 

van deze machines niet transparant en niet volledig 

betrouwbaar was. Maar is dat een reden om de tech-

niek volledig uit het stemproces te verbannen? Niet 

helemaal. Er wordt momenteel dan ook onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden van een nieuw stem-

biljet dat het elektronisch tellen van de stemmen 

mogelijk moet maken. Maar dat gaat natuurlijk niet 

ver genoeg. 

Waarom wordt door het ministerie geen energie 

gestoken om het verkiezingsproces al bij de gemeen-

teraadsverkiezingen in 2014 te digitaliseren? Er 

bestaat voldoende open source software, internet-

bankieren is de normaalste zaak van de wereld, de 

belastingaangifte gaat met behulp van DigiD en de 

ontwikkeling van digitale technologie staat ook niet 

stil. Het digitale proces moet natuurlijk voldoende 

waarborgen kennen en zorgen voor een transparante 

en betrouwbare uitslag. Maar dan moet je de huidige 

ontwikkelingen wel als kans zien en niet als bedrei-

ging. 

Innovaties	voor	verkiezingen

Als het aan de NVVB ligt wordt er in 2014 niet alleen 

elektronisch gestemd, maar worden gemeenten bij 

verkiezingen op veel meer manieren elektronisch 

ondersteund. Veel gemeenten hebben bij de verkie-

zingen in 2012 al onderzoek gedaan naar innovaties 

Nederland	is	een	democratie!	En	dat	betekent	dat	je	mag	stemmen	op	een	politieke	partij.	Zo	simpel	

is	het.	Gemeenten	hoeven	hiervoor	alleen	maar	openbare	ruimtes	in	te	richten,	stembiljetten	klaar	te	

leggen	en	aan	het	eind	van	de	dag	alle	stemmen	te	tellen.	Dit	klinkt	natuurlijk	makkelijker	dan	het	is.	

Hoe	werkt	het	stemmen	vandaag	de	dag	eigenlijk	in	de	praktijk?	Hoe	doen	ze	dat	in	het	buitenland?	En	

waarom	stem	ik	eigenlijk	niet	gewoon	via	DigiD	op	mijn	mobiele	telefoon?

De	toekomst	van		verkiezingen
Nederlandse Vereniging van Burgerzaken wil verkiezingen digitaliseren

‘In Amerika kun je al stemmen via een 

stemcomputer of e-mail.’
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De	toekomst	van		verkiezingen

die het verkiezingsproces ondersteunen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een app voor de tablet of smart-

phone. Deze app helpt gemeenten vooraf bij de orga-

nisatie van verkiezingen. Zoals het plannen van de 

stembureaus en het indelen van de stembureau-

leden. Maar de app zorgt ook voor realtime informa-

tie op de verkiezingsdag zelf. Alle stembureaus 

kunnen problemen of vragen centraal doorgeven, via 

de app op hun telefoon. De gemeente behoudt daar-

door, waar hij of zij ook is, altijd het volledige over-

zicht op de tablet. 

Een ander voorbeeld is Register Ongeldige Stempas-

sen (ROS). Deze hebben gemeenten normaal gespro-

ken alleen op papier. De controle van ongeldige 

passen op de verkiezingsdag zelf is daardoor erg 

tijdrovend. In 2012 heeft een gemeente het gehele 

ROS in Excel gezet en een andere heeft deze in de 

app verwerkt. Met een eenvoudige zoekfunctie is 

met een druk op de knop duidelijk of er gestemd 

mag worden. Dit soort innovaties zorgen voor een 

efficiënter en effectiever verkiezingsproces.

Maar er zijn nog veel meer innovaties mogelijk. Om 

dit te ondersteunen start de NVVB begin 2013 met 

de projectgroep ‘innovaties verkiezingen’. Deze 

projectgroep zal in 2013 alle bestaande innovaties 

verbinden en verder doorontwikkelen. Daarnaast zal 

de projectgroep een stuwende kracht zijn in het 

‘Het gehele verkiezingsproces moet met 

de tijd mee!’

De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) vraagt zich af waarom het ministerie geen energie steekt in het digitaliseren van het 

verkiezingsproces bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
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ontwikkelen van nieuwe innovaties. Hierdoor zullen 

gemeenten met de verkiezingen in 2014 optimaal 

ondersteund worden door de mogelijkheden die de 

technologie momenteel biedt. De NVVB merkt dat 

gemeenten meer behoefte hebben aan dergelijke 

ondersteuning. In de praktijk maken gemeenten nog 

altijd gebruik van meerdere softwaresystemen voor 

de organisatie van verkiezingen en het vaststellen 

van de uitslag. De NVVB zal in 2013, samen met de 

Kiesraad, kaders opstellen voor één geïntegreerd 

softwaresysteem. Kortom, het gehele verkiezingspro-

ces moet met de tijd mee!

Elektronisch	tellen	

Om die reden heeft de NVVB eind 2012 een brief 

gestuurd naar minister Plasterk. Het is goed dat er 

nu een eerste stap is gezet in het elektronisch tellen 

van de stemmen. Maar pak ook door op korte 

termijn. De stembureauleden komen steeds meer 

onder druk te staan. Zo moet de identiteit nauwkeu-

rig worden gecontroleerd en de stembureaus zijn 

lang open. Ondertussen wordt wel verwacht dat 

gemeenten nog op de avond van de verkiezingen alle 

stemmen hebben geteld. Gemeenten willen daarom 

bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de 

beschikking hebben over een nieuw stembiljet. Dit 

om fouten bij het tellen en uitbrengen van stemmen 

te reduceren. De NVVB heeft de minister verzocht om 

op basis van de tests met de nieuwe stembiljetten, 

bij de herindelingsverkiezingen van november 2012, 

een keuze te maken voor één nieuw stembiljet. 

De NVVB ziet de toekomst van verkiezingen met 

vertrouwen tegemoet. Door alle krachten te bunde-

len, zowel ambtelijk als bestuurlijk, ontstaat een 

platform voor innovaties op verkiezingsgebied. De 

NVVB is dan ook zeker bereid de lokale politiek op 

dit vlak te ondersteunen. Wanneer we een modern 

verkiezingsproces willen, een proces dat de kansen 

van de huidige technologie optimaal benut, moet er 

toch echt steun van de minister komen. Zijn steun 

moet ervoor zorgen dat de wettelijke kaders worden 

aangepast en er een gedegen onderzoek komt naar 

het elektronisch stemmen. De NVVB wil in 2013 

graag gezamenlijk met het NGB optrekken richting de 

politiek. Door deze bundeling krijgt de politiek de 

urgentie van deze zaak in beeld. De NVVB hoopt dan 

ook dat de minister de gezamenlijke initiatieven op 

dit vlak ziet als een handreiking. En niet als bedrei-

ging. Want voor je het weet zijn ook het papier en 

potlood niet meer betrouwbaar en staan er 9 miljoen 

mensen in een potscherf te krassen. <

Jan Cees Noord, Portefeuillehouder Verkiezingen 

NVVB

Michiel Hofman, Beleidsmedewerker bureau NVVB

Wie zijn wij?
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken is de 

belangenbehartiger voor de vakafdelingen Burger-

zaken en Publiekszaken van gemeenten. Actueel 

zijn op dit moment de ontwikkeling van een nieuw 

stembiljet en de inrichting van het toekomstig 

verkiezingsproces. De NVVB-commissie verkiezin-

gen adviseert het NVVB-bestuur over alle aspecten 

die te maken hebben met dit proces en de veran-

deringen die plaatsvinden. De commissie fungeert 

tegelijkertijd als vraagbaak voor individuele leden. 

De Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten zijn bij de vergaderingen 

van de commissie vertegenwoordigd. De NVVB 

streeft een innovatief verkiezingsproces na dat 

optimaal gebruikt maakt van de huidige mogelijk-

heden op ICT-gebied. Om dit te bereiken zal de 

NVVB gemeenten gezamenlijk laten optrekken om 

tot concrete resultaten in 2013 te komen. Uiteraard 

zet de NVVB ook in 2013 haar netwerk in als het 

gaat om inhoudelijk advisering ten aanzien van 

huidige en nieuwe wetgeving op het gebied van 

verkiezingen.

Jan Cees Noord Michiel Hofman
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Het nieuwe kabinet heeft een ambitieuze agenda voor 

het departement van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties geformuleerd. Met twee ministers gaan we 

een aantal uitdagingen aan op het terrein van de orga-

nisatie van de rijksdienst, het wonen en de inrichting 

van het openbaar bestuur. Voor het directoraat-gene-

raal Bestuur en Koninkrijksrelaties liggen de voor-

naamste kabinetsvoornemens op het terrein van 

decentralisatie en de bestuurlijke agenda van gemeen-

ten. Deze twee hangen sterk met elkaar samen, maar 

deze samenhang zorgt er juist ook voor dat er nog veel 

vragen beantwoord moeten worden. Sommigen zullen 

praktisch van aard zijn, maar er zitten ook heel funda-

mentele bij, zoals de vraag op welke wijze burgers bij 

hun lokale bestuur betrokken zullen blijven.

Over bovenstaande uitdaging gaan wij in de nabije 

toekomst nog uitgebreid met elkaar van gedachten 

wisselen. Dat is belangrijk, want wij hebben er  

gezamenlijk belang bij om tot een beter en slagvaardig 

openbaar bestuur te komen. We zullen samen aan het 

werk moeten. 

In deze column wil ik ingaan op een ander punt uit 

het regeerakkoord, namelijk de voorzichtige ‘come-

back’ van het diversiteitsbeleid. De kabinetsinzet is 

om meer vrouwen in hogere (management)functies 

te krijgen. Dat geldt ook voor het decentraal bestuur. 

En dat is mijns inziens ook nodig. De cijfers in de 

Staat van het Bestuur 2012 zijn veelzeggend. Het 

aandeel van vrouwelijke burgemeesters is over de 

jaren 2002-2012 min of meer constant gebleven  

(20 procent). Tevens blijkt dat het aandeel vrouwe-

lijke burgemeesters in 100.000+ gemeenten door de 

jaren heen is afgenomen van 16 procent in 2002 naar 

12 procent in 2012. 

In de komende kabinetsperiode willen wij de 

verscheidenheid binnen het burgemeestercorps 

vergroten. Burgemeesters zouden meer een afspie-

geling moeten vormen van de maatschappelijke 

verhoudingen. Dat betekent dus meer vrouwen en 

meer allochtonen. Wij moeten voorkomen dat, gelet 

op het streven naar grotere gemeenten, het aandeel 

vrouwen in het burgemeestercorps (verder) zal afne-

men. Daar hebben we al instrumenten voor. Zo is het 

recent ontwikkelde oriëntatieprogramma sterk 

gericht op zij-instromers: getalenteerde professio-

nals met belangstelling voor het burgemeesterschap, 

die echter nog niet over de noodzakelijke ervaring 

beschikken op lokaal niveau. Binnen dit programma 

stellen zij zich de vraag of het burgemeesterschap 

een juiste keuze voor ze zal zijn. De eerste editie in 

2011 verliep succesvol. Vooral de stage die de deel-

nemers liepen bij burgemeesters, werd als een  

motiverend en leerzaam onderdeel van het program-

ma ervaren. In de editie van 2012 hebben we negen 

vrouwen (van de twaalf deelnemers) die meelopen. 

Dat is hoopvol voor de toekomst. 

De uitdagingen voor het lokaal bestuur in de komen-

de kabinetsperiode moeten wij echter niet onder-

schatten. Ik kijk er naar uit met u het gesprek daar-

over te voeren. Wij moeten deze uitdagingen niet 

alleen gaan zien als risico’s en bedreigingen, maar 

ook als kansen en mogelijkheden om te werken aan 

een beter en slagvaardiger bestuur. En die kansen 

zijn er volop!

Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen

DGBK

Gert-Jan Buitendijk

Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties
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Het NGB heeft in 2012 een aantal vakateliers 

georganiseerd rond rollen en hoofdtaken van 

de burgemeester. Voor het eerst was een 

dergelijk programma opgenomen in het opleidingsaan-

bod, waarin drie groepen actief zijn geweest rond de 

thema’s “Regionaal besturen”, “Maatschappelijk 

besturen”, en “Politiek besturen”, samengebracht 

onder de titel Bestuurlijke legitimiteit.

De doelstelling van de thematische bijeenkomsten 

met een vaste groep van zes à acht burgemeesters 

was om hen in staat te stellen zich intensief te verdie-

pen in de problematiek van het gekozen thema in de 

eigen werkpraktijk en de rol(opvatting) over de burge-

meestersfunctie. Daarbij stond intervisie centraal, dat 

wil zeggen dat de deelnemers eigen casuïstiek inbren-

gen en die gestructureerd met elkaar bespreken. Het 

NGB heeft daarbij zorg gedragen voor ervaren begelei-

ders.

Opzet	vakateliers	2012

De opzet van deze vakateliers was als volgt. Per 

vakatelier hebben de deelnemers richting gegeven aan 

de behandeling van het thema. In een gezamenlijke 

startbijeenkomst (mei 2012) van twee dagdelen zijn de 

breedte en diepgang van de vakateliers met elkaar 

besproken en is het programma ingevuld. Gedurende 

de periode van juni tot en met november zijn de groe-

pen van circa zes deelnemers, vier maal een dagdeel 

bijeen geweest om in klein verband intensief te 

werken aan het thema. De vakateliers zijn afgesloten 

in een gezamenlijke bijeenkomst op 21 november 2012 

waarin leerervaringen met elkaar zijn gedeeld en hier-

op is gereflecteerd door twee externe sprekers: prof. 

Marcel Boogers en prof. Arno Korsten. Mede op basis 

van de inbreng van de deelnemers zijn de resultaten 

vastgelegd in een Impressionpaper dat voor alle 

burgemeesters beschikbaar is.

Vakateliers	2012:		Bestuurlijke	legitimiteit
Het	Nederlands	Genootschap	van	Burgemeesters	heeft	in	2012	voor	het	eerst	een	drietal	vakateliers	

voor	thematische	intervisie	georganiseerd.	Gedurende	een	wat	langere	periode	hebben	groepen	burge-

meesters	zich	intensief	verdiept	in	de	problematiek	van	één	specifiek	thema	in	de	eigen	werkpraktijk	en	

de	rol(opvatting)	over	de	burgemeestersfunctie.	Voor	de	deelnemers	was	dit	vakatelier	een	succes	en	in	

dit	artikel	geven	wij	een	korte	terugblik,	sfeerimpressie	en	enkele	resultaten	weer,	ter	inspiratie	voor	

de	collega’s.

Thematische intervisie voor burgemeesters een succes

Tjerk Bruinsma, burgemeester van Vlaardingen, 

was één van de deelnemers aan het vakatelier 

Politiek besturen: ‘Ik heb al eerder aan intervisie 

deelgenomen en ben er altijd enthousiast over. Het 

is telkens weer mooi hoe open we als collega’s 

praten over ons vak en de dilemma’s die ons bezig-

houden. Ik vond het in dit vakatelier verrassend te 

constateren hoeveel verschillende praktijken er 

rond functioneringsgesprekken zijn. Ik dacht dat 

er wel een gezamenlijk traject zou zijn, maar ieder-

een bedenkt zijn eigen methode. Voor mij was het 

een eye-opener om te horen hoe je in een functio-

neringsgesprek ook kunt terugkijken op het functi-

oneren van de raad. Je kunt als burgemeester voor-

afgaand aan het gesprek je gedachten neerleggen 

in een brief. Geheid dat de inhoud ervan dan 

besproken wordt. Zo agendeer je zelf en is het 

minder het ophalen van kritiekpuntjes. Ook 

bespraken we de mogelijkheid om een externe 

voorzitter het functioneringsgesprek en de 

aanloop ernaartoe te laten leiden.’
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Impressies	

Zoals gezegd hebben alle deelnemers eigen casuïstiek 

ingebracht en de vakateliers hebben maar weer eens 

aangetoond dat deze wijze van leren en reflecteren 

heel goed past bij de behoeften van burgemeesters; 

aan casuïstiek zogezegd geen gebrek. We geven enke-

le impressies van vragen waarmee de deelnemers 

elkaar hebben bevraagd en ondersteund.

Maatschappelijk	besturen

De groep burgemeesters die zich bezig heeft gehouden 

met het thema Maatschappelijk besturen, heeft zich 

gebogen over onder meer de vraag hoe de burgemees-

ter de politieke setting voor zelfsturing en burgerpartici-

patie kan beïnvloeden. Er zijn ervaringen uitgewisseld 

over de wijze waarop gemeenteraden omgaan met 

(verdergaande) burgerparticipatie, en welke – vooraf 

gecreëerde – condities kunnen bijdragen aan succes. Er 

is ook gesproken over de vraag hoe jongeren en andere 

groepen die normaal niet politiek actief zijn, beter 

betrokken kunnen worden bij de lokale gemeenschap 

en er kansen ontstaan op een nieuwe stijl in de raad. En 

ten slotte is aandacht gegeven aan de maatschappelijke 

betrokkenheid die van burgemeesters gevraagd wordt, 

en hoe tegelijkertijd voorkomen kan worden dat er een 

soort “ombudsrol” ontstaat.

Regionaal	besturen

Binnen het thema Regionaal besturen is veel aandacht 

uitgegaan naar de toename van de (complexiteit van) 

bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden en hoe 

daarin de positie van de gemeenteraden steeds meer 

onder druk komt te staan. De democratie lijkt steeds 

meer buiten spel te komen staan in de toenemende 

bestuurlijke drukte. Het succes en het falen van 

verschillende soorten samenwerkingsverbanden is op 

vele manieren aan de orde geweest, alsmede de (on)

mogelijkheden voor de burgemeester in het doen van 

interventies in samenwerkingsprojecten en zijn verant-

woording naar de raad.

Politiek	besturen

Veel aandacht is binnen het thema Politiek besturen 

uitgegaan naar de door vrijwel iedereen gevoelde 

toename van het politieke element in de burgemees-

tersfunctie. Het lijkt dat naarmate het bestuurlijke 

meer het politieke wordt, ook de rol en positie van de 

burgemeester in het politieke domein worden gezo-

gen, met de daarbij behorende (afrekening)mechanis-

men. Dat geeft verschillende dilemma’s voor de burge-

meester; leiderschap vraagt erom om af en toe het 

hoofd boven het maaiveld te steken, maar voordat je 

het weet kan de burgemeester speelbal worden. En 

hoe kan mede in dat laatste kader, het beoordelings-

proces evenwichtig en realistisch gevoerd worden?

Reflectie

Op de ervaringen van de deelnemers is geflecteerd 

door twee externen. Prof. Marcel Boogers consta-

Vakateliers	2012:		Bestuurlijke	legitimiteit

Nol Kleijngeld, burgemeester van Waalwijk, nam 

deel aan het vakatelier Regionaal besturen: ‘Ik 

vond het zeker de moeite waard. De combinatie 

van intervisie met de thematische basis was voor 

mij een eye-opener. De inrichting van de regio’s is 

intrigerend als je daarbij de lessen van Wim van 

Dinten betrekt. Die onderscheidt systeemgedreven 

en contextgedreven organiseren. Op regionale 

schaal zijn we vooral systeemgedreven aan het 

organiseren, terwijl je juist zou moeten zoeken 

naar een schaal die menselijke maat houdt en 

aansluit bij de sociale en cultuurhistorische identi-

teit van een gebied. De positie van een burge-

meester in het regionaal bestuur is een lastige. Als 

je een goede gemeenteraad hebt, dan kun je het 

democratisch gat voelen. We zullen daar een 

oplossing voor moeten vinden.’
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teert grensvervaging en rolconflicten in alle drie de 

thema’s. Bij Regionaal besturen kan een spanning 

worden waargenomen tussen de regio als strategisch 

opgave, de regio als bestuur en de regio als “levende 

werkelijkheid”. Het is duidelijk dat de regio een steeds 

belangrijkere rol vervult, maar de ervaring leert dat het 

uitermate lastig is daarvoor een “sense of urgency” te 

ontwikkelen. En de aandacht lijkt nog altijd meer uit te 

gaan naar de bestuurlijke structuren in plaats van de 

“beleefde identiteit” in een regio.

Bij Maatschappelijk besturen hebben we te maken met 

de transformatie die op vele terreinen, en dus ook het 

gemeentelijk erf, gaande is ten aanzien van zelfsturing. 

Op vele terreinen is het nodig om burgers meer eigen 

initiatief en verantwoordelijkheid te laten nemen. De 

opgave voor de gemeente is daartoe een nieuwe 

verhouding met de burgers te ontwikkelen, wellicht 

meer “afstandelijke betrokkenheid”. Het begrip burger-

participatie is in die context een bekend fenomeen, 

maar de ervaringen tot op heden zijn niet altijd even 

positief

Bij het Politiek besturen wordt volgens Boogers een 

effectieve rol van de burgemeester in het politiek 

besturen bepaald door onder meer een stevige contex-

tuele intelligentie en het daarbij behorende kritische 

en zelfkritische vermogen. Vanuit die contextuele intel-

ligentie is het belangrijk om de rol van de burgemees-

ter in de ontwikkelingsfase van de gemeente goed voor 

ogen te houden. De gemeente ontwikkelt en de eisen 

aan het burgemeesterschap veranderen daarmee. De 

vraag naar de eigen politieke houdbaarheid moet 

wellicht vaker worden gesteld? 

Arno Korsten heeft zijn schets gegeven van de burge-

meestersfunctie op weg naar 2020, mede op basis van 

zijn laatste publicatie “Onder Burgemeesters”1 Daarbij 

is het van belang om stil te staan bij de turbulente en 

complexe veranderingen die zich in de samenleving 

voltrekken. Het is nodig, zo niet voorwaarde om als 

burgemeester een gevoel te hebben bij die maatschap-

pelijke ontwikkelingen. Tegen de achtergrond van 

twaalf dilemma’s heeft hij zijn tips gegeven in de vorm 

van best practises voor de functievervulling, waarbij 

zijn uitsmijter was : “Reflectie, Reflectie, reflectie, hou 

het beest van de ijdelheid in het hok, signaleer hoe 

men je ziet, duid dit en pas je zo nodig aan. En als je je 

niet wilt aanpassen? Zoek een andere baan….”

Adviezen	aan	het	NGB

De vakateliers zijn afgesloten met de vraag aan de 

deelnemers om hun ervaringen opgedaan in de vak-

ateliers om te zetten in adviezen met betrekking tot het 

professionaliseringsprogramma voor burgemeesters, 

de functie burgemeester, het benoemings- en beoorde-

lingsproces en het NGB.

Alle deelnemers zijn enthousiast over de wijze van 

aanpak van thematische intervisie in de vakateliers en 

de meerwaarde die dit biedt aan de eigen professiona-

lisering. Het NGB is door hen dan ook uitgenodigd deze 

manier van professionaliseren verder uit te bouwen en 

er deelnemers voor te vinden.

Voor de burgemeestersfunctie wordt er op aangedron-

gen vooral aandacht te geven aan de (snelle en ingrij-

Berry Link, burgemeester van Schinnen partici-

peerde in het vakatelier Maatschappelijk besturen. 

‘Het was erg leerzaam en ook gewoon leuk om als 

vakgenoten met elkaar te discussiëren over zaken 

die je allemaal tegenkomt in de dagelijkse prak-

tijk’, vertelt Link. ‘In ons vakatelier ging het om 

burgerparticipatie, waarbij we allen een casus uit 

onze eigen gemeente inbrachten. Zo vertelde 

collega Hans Gaillard van Son en Breugel over de 

burgerparticipatie bij de herinrichting van de 

plaatselijke Hoofdstraat. Van hem leerde ik de vier 

“spreek”-mogelijkheden bij participatie: Uitspre-

ken (wat is het probleem), bespreken (welke 

oplossingen zijn er), afspreken wat (keuzemoge-

lijkheid) en ten slotte aanspreken (handhaving 

van de gemaakte afspraken). Maar het vakatelier 

was ook een combinatie van praktijk en theorie. Bij 

het vraagstuk “moet de burgemeester afstand 

versus betrokkenheid” tonen t.o.v. de burger, 

werden we getrakteerd op de Kernkwaliteiten van 

Daniel Ofman (over je kernkwaliteiten en waar je 

valkuilen en allergieën liggen) en kwamen de 

zeven bekende eigenschappen van effectief leider-

schap van Stephan Covey nog eens langs. Moraal 

van het verhaal is en blijft ook in ons mooie vak: 

blijf authentiek en zoek een balans tussen gepaste 

afstand met warme belangstelling.”
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pende) contextuele veranderingen van het burge-

meestersambt en de transities die gaande zijn. 

Het benoemings- en beoordelingsproces blijkt in de 

praktijk nog altijd voor verbetering vatbaar. Naast 

doorontwikkeling van het ondersteunende instru-

mentarium (formats, procedures voor het betrekken 

van de omgeving en samenleving) wordt aandacht 

gevraagd voor het positioneren van de burgemees-

tersfunctie en het ervoor zorgen dat gemeenteraden 

en vertrouwenscommissies een betere blik krijgen op 

de totale functie van burgemeesters.

Het NGB wordt ten slotte gestimuleerd om naast de 

al in gang gezette taakverbreding (rechtspositie) de 

kennis en ervaring over functie en functioneren van 

burgemeesters voor relevante doelgroepen te 

ontsluiten en door te gaan met het investeren in de 

burgemeesterscommunity als geheel en de maximale 

participatie van alle burgemeesters in de activiteiten.

Vakateliers	2013

Het NGB gaat in 2013 door met de vakateliers.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in het 

verschiet zijn de vakateliers gericht op de rol van de 

burgemeester “op weg naar een nieuwe raad en 

college”. Binnen dat overkoepelende thema zijn rond 

drie onderwerpen vakateliers in voorbereiding: 

• Voorbereiding op een nieuwe raad; 

• College 2014-2018: een bestuurskrachtig team ;

• Bestuurlijk management nieuwe stijl .

Meer informatie daarover kunt u vinden in het NGB 

Opleidingsprogramma 2013. <

Dick van Ginkel CMC,

Jan Streefkerk mpa

1  Prof. Dr. A. Korsten, “Onder Burgemeesters, finesses van het 

burgemeesterschap” (Boom, 2012).

Van de vakateliers 2012 is door de deelnemers een 

impressionpaper opgesteld dat u kunt downloaden 

via burgemeesters.nl/positionpaper2012

Maatschappelijk besturen
Wilma Delissen, Peel en Maas

Hans Gaillard, Son en Breugel

Berry Link, Schinnen

Dagmar Oudshoorn, Uithoorn

Hans Ubachs, Laarbeek

Cornelis Visser, Twenterand

Regionaal besturen
Jetty Eugster, Schijndel

Nol Kleijngeld, Waalwijk

Han van Leeuwen, Beverwijk

Karel Loohuis, Hoogeveen

Jacques Niederer, Roosendaal

Driek van de Vondervoort, Bergeijk

Politiek besturen 
Kees de Bruin, Papendrecht

Tjerk Bruinsma, Vlaardingen

Jos Geukers, Westervoort

Henny van Kooten, Noord-Beveland

Jack Mikkers, Veldhoven

Anja Thijs-Rademakers, Eersel

Fred Veenstra, Franekeradeel

Paul Verhoeven, Heeze-Leende

advertentie
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Project X maakt duidelijk dat burgemeesters 

hun ogen niet meer kunnen sluiten voor  

sociale media. Integendeel, deze moderne 

media zijn een factor van betekenis geworden als het 

gaat om communicatie met de burgers, om openbare 

orde en veiligheid. Hoe gebruiken burgemeesters 

sociale media nu? En doen zij dit op een effectieve 

manier? De Actuele Tafel en eerdere onderzoeken 

geven bruikbare aanknopingspunten. 

Internet	wordt	interactie

Uit een onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd door 

Xander Coolen bleek dat ongeveer een kwart van alle 

burgemeesters twittert. Dit aantal neemt toe. Onge-

veer de helft van de bij de Actuele Tafel aanwezige 

burgemeesters is actief op Twitter, LinkedIn en/of 

Facebook. Burgemeesters zetten sociale media voor-

al in als “human interest”-communicatiemiddel. 

Tweets gaan over waar de burgemeester is geweest 

of wat hij heeft gedaan. Veel minder vaak zetten zij 

sociale media in om het beleid van hun gemeente te 

ondersteunen. Het rapport “In gesprek of verkeerd 

verbonden” van de Raad voor het Openbaar Bestuur 

bevestigt dit beeld. De Raad geeft aan dat sociale 

media nog willekeurig worden ingezet en een veel 

belangrijker rol kunnen spelen bij het versterken van 

de band met de (lokale) samenleving. 

Vooral omdat de mogelijkheden enorm zijn toegeno-

men, zoals ook Victor Bekkers schetste in de Actuele 

Tafel. Waar tot voor kort vooral statische informatie 

op internet te vinden was, ligt nu de nadruk op inter-

actie en is ‘iedereen met iedereen’ verbonden. Het 

web wordt bovendien rijker. Naast tekst zijn er 

steeds meer foto’s en films beschikbaar en wordt er 

steeds meer live gecommuniceerd. Hierdoor krijgen 

boodschappen meer impact en beklijven zij beter. 

Dat voordeel heeft ook een keerzijde. Project X in 

Haren heeft helaas bewezen hoe één onschuldige 

aankondiging op Facebook kan uitmonden in rellen 

met veel schade en gewonden. 

Burgemeesters maken vaak nog een scheiding 

tussen professioneel gebruik van sociale media via 

Twitter en LinkedIn en privégebruik via Facebook. 

Deze scheiding is in de praktijk vooral cosmetisch. 

Een privé post op Facebook wordt namelijk gemak-

kelijk gekoppeld aan de burgemeester in functie. Een 

voorbeeld is de post van burgemeester Jacobs van 

#bedreiging	of	#buitenkans	
Sociale	media	zoals	Facebook	en	Twitter	zijn	ongekend	populair.	Ook	burgemeesters	maken	steeds	meer	

gebruik	van	deze	snelle	communicatiemiddelen.	Het	NGB	professionaliseringsprogramma	is	hier	vorig	

jaar	op	ingesprongen	met	twee	nieuwe	trainingen	en	een	Actuele	Tafel.	In	deze	Tafel	schetste	professor	

Victor	Bekkers	vanuit	bestuurskundig	perspectief	het	toegenomen	belang	van	sociale	media.	De	Actuele	

Tafel	deed	zijn	naam	eer	aan:	een	paar	dagen	later	voerde	de	ME	charges	uit	in	Haren	bij	Project	X.

Sociale media voor burgemeesters?

Ontwikkelingen social media razendsnel
De mogelijkheden om via sociale media met je 

omgeving in contact te komen zijn de afgelopen 

periode enorm toegenomen. Burgemeesters 

kennen allemaal de bekende media Twitter,  

LinkedIn en Facebook. Met deze media ben en blijf 

je op de hoogte over wat de mensen in jouw 

netwerk bezighoudt. 

Maar sociale media bieden veel meer mogelijkhe-

den. Door nieuwe sociale media slim in te zetten 

kom je er als burgemeester ook achter wat er 

buiten je netwerk over de gemeente of over jou 

geschreven wordt. Nieuwe media als Hootsuite 

bieden een dashboard om op verschillende sociale 

media de gemeente te monitoren of zelf campag-

nes te voeren. Radian6 is een andere tool die de 

burgemeester grotere virtuele ogen en oren geeft. 

Maak kennis met deze nieuwe tools in één van de 

sociale media trainingen van het NGB. 

‘Sociale media als strategisch 

communicatiemiddel inzetten, versterkt 

daadwerkelijk de rol als verbinder.’
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de gemeente Helmond. Jacobs is groot fan van PSV. 

Hij plaatste op zijn Facebook-pagina een foto van 

een veewagen met Ajax-logo, met als titel ‘spelers-

bus 2012’. Dit bericht haalde De Telegraaf, toen de 

voorzitter van de supportersvereniging van Ajax 

meldde dat de burgemeester zijn boekje te buiten 

ging. 

Rolvast

Kortom: het inzetten van sociale media kan de 

communicatie significant versterken, ook die van 

burgemeesters en hun gemeenten, maar voorzichtig-

heid is geboden. Victor Bekkers houdt een pleidooi 

voor rolvastheid. Het gebruik van sociale media moet 

het “merk” burgemeester ondersteunen en bij voor-

keur versterken. Dit is mogelijk als de volgende 

uitgangspunten worden gehanteerd:

• Communiceer vanuit één consistente visie, op álle 

sociale media;

• Gebruik verschillende media en zorg ervoor dat 

boodschappen elkaar versterken; 

• Hou het simpel en zorg voor interessante berich-

ten: één beeld kan meer zeggen dan honderd 

woorden;

• Ondersteun de organisatiecultuur;

• Durf tijd te investeren;

• Onderken het belang van wederkerigheid tussen 

burgemeester en publiek.

Victor Bekkers geeft aan dat burgemeesters die soci-

ale media als strategisch communicatiemiddel inzet-

ten hun rol als verbinder daadwerkelijk versterken. 

Dit is misschien wel de belangrijkste reden om het 

sociale media gebruik onder burgemeesters verder 

te professionaliseren. Een extra taak in de toch al 

overvolle agenda. Maar burgemeesters die sociale 

media met beleid, geduld en verstand inzetten (en 

daarmee actief de mogelijke risico’s beheersen!), 

zullen merken dat deze bij uitstek een krachtige 

impuls kunnen geven aan de invulling van de burge-

meestersrol. Het NGB helpt ook dit jaar de beginnen-

de en gevorderde burgemeester om stappen te 

zetten met het gebruik van sociale media met een 

training op maat in het professionaliseringsprogram-

ma.  <

Peter van Enk – p.van.enk@pblq.nl

PBLQ ROI verzorgt in opdracht van het NGB de  

sociale mediatrainingen in het professionali-

seringsprogramma. 

#bedreiging	of	#buitenkans	

NGB-activiteiten
Ook in 2013 organiseert het Nederlands Genoot-

schap voor Burgemeesters weer diverse activitei-

ten rond social media. Zo is er een training voor 

beginners: Social media voor dummies op 29 

maart. Voor meer ervaren burgemeesters is er op 

16 oktober Social media voor gevorderden. En het 

Genootschap organiseert met Infopunt Veiligheid 

op 18 april in Den Bosch een middagsymposium 

over de betekenis van social media bij crises.

‘Onderken het belang van 

wederkerigheid tussen burgemeester en 

publiek.’
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In 2012 zijn 44 Kroonbenoemde burgemeesters aan 

de slag gegaan, zo’n 20 procent meer dan de jaren 

ervoor. Binnen deze groep is het grootste deel 

nieuwkomer. In ruim 70 procent van de benoemingen 

betrof het een nieuwe burgemeester en in de andere 

benoemingen was het iemand die in een andere 

gemeente al ervaring had als burgemeester. Het aantal 

benoemingen van waarnemend burgemeesters was 

met 38 min of meer gelijk met voorgaande jaren, maar 

in vergelijking met 2008 (20) en 2009 (31) een stuk 

hoger.

Diversiteit

Het lukt maar niet om meer diversiteit in het burge-

meesterscorps te krijgen. Het kwartet burgemeesters 

van allochtone afkomst (Aboutaleb, Oudshoorn, 

Sylvester en Weerwind) bleef en kreeg geen aanvul-

ling. En ook het aantal vrouwelijke burgemeesters 

stijgt niet. In totaal werden acht vrouwen Kroon-

benoemd, maar daar staat tegenover dat er zeven 

vrouwelijke Kroonbenoemde vrouwen vertrokken.  

Per saldo dus slechts één vrouw extra onder de Kroon-

benoemde burgemeesters.

Enkele jaren geleden was er in de m/v-verhouding nog 

een lichtpunt in de benoemingen van waarnemend 

burgemeesters. Zo benoemden de commissarissen 

vier jaar geleden in de helft van de waarnemingen nog 

een vrouw. Nu is dat minder dan een kwart. Er werden 

negen vrouwen als waarnemer benoemd.

Qua leeftijd is er sprake van een opvallend gegeven. 

De gemiddelde leeftijd van de Kroonbenoemden in 

2012 is precies 50 jaar, hetgeen gelijk is aan voorgaan-

de jaren. Het opvallende gegeven is dat de gemiddelde 

leeftijd van de nieuwkomers gelijk is aan die van de 

doorstromers. Dit is te verklaren door het feit dat 

burgemeesters die op latere leeftijd voor het eerst 

benoemd worden niet doorstromen en vooral de jong 

benoemde burgemeesters nog naar een volgende 

gemeente doorstromen.  

De mobiliteit als geheel was in 2012 beperkt; een 

tendens die ook al eerder zichtbaar was. Slechts 

dertien burgemeesters stroomden door, waaronder 

maar twee (Cor Lamers, Schiedam, en Sander Schel-

berg, Hengelo) die naar hun derde burgemeesterspost 

gingen. Daarmee lijken we afscheid te nemen van de 

klassieke carrièreburgemeester, die in een kleine 

gemeente begint en daarna enkele stappen naar 

grotere gemeenten maakt. Bovendien zijn in 2012 

alleen burgemeesters van CDA en VVD doorgestroomd 

en was er slechts één vrouw onder de doorstromers.

De seniore beroepsgroep van burgemeesters kreeg in 

2012 een nieuwe drager van De Rode lantaarn. Het 

symbool van de jonge burgemeester ging in 2012 van 

Richard de Boer van Simpelveld over naar Pieter 

Verhoeve van Oudewater (30 jaar bij benoeming). 

Geertruidenberg kreeg met Willemijn van Hees de 

jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland.

Politieke	kleur

Hoe staat het met de verdeling van de burgemeesters-

benoemingen over de politieke partijen? Uit de benoe-

mingen blijkt ook nu weer dat de burgemeester toch 

vooral ‘boven de partijen’ staat. In bijna 70 procent 

van de benoemingen veranderde de burgemeesters-

post van politieke kleur. Dit deed zich ook in voorgaan-

de jaren voor. Bij de overige 30 procent van de benoe-

mingen bleef de post in handen van dezelfde partij. In 

Jaarlijks	belicht	het	Burgemeestersblad	de	lichting	burgemeesters	van	het	voorgaande	jaar.	De	lichting	

2012	is	er	een	met	relatief	veel	nieuwkomers.	Doorstroming	van	burgemeesters	naar	een	andere	burge-

meesterspost	komt	minder	voor	dan	in	het	verleden.	Alleen	burgemeesters	van	CDA-	en	VVD-huize	zijn	

daar	in	2012	in	geslaagd.	En	onder	de	in	2012	benoemde	waarnemers	is	bijna	de	helft	PvdA’er.

De	lichting	2012
Beroepsgroep onder de loep (deel 7)

  partij in 2012 voorganger 

 
benoemd 

 
CDA 15 17
CU 1 0
D66 1 2
Groen Links 1 0
Lok partij/geen 1 0
PvdA 8 13
SGP 1 0
VVD 16 11
Herindeling  1

Totaal 44 44

Tabel 1. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burge-

meesters die in 2012 werden benoemd met ook de verdeling 

van hun voorgangers.
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tabel 1 is de politieke kleur weergegeven van de 

vertrokken burgemeesters en de in 2012 Kroonbe-

noemde burgemeesters. 

In de verdeling over politieke partijen veranderde er in 

het geheel niet veel. VVD (16) en CDA (15) waren de 

grootste leveranciers onder de Kroonbenoemingen. In 

de winst/verlies-rekening verloor de PvdA vijf posten 

en is daarmee de verliezer, terwijl de VVD de winnaar is 

met vijf posten extra. Als gekeken wordt naar de nieuw 

benoemde burgemeesters in 2012, valt op dat de klei-

ne partijen nauwelijks of niet in staat bleken partijle-

den op burgemeestersposten te krijgen (zie tabel 2). 

CDA (9), VVD (9) en PvdA (8) leverden het overgrote 

deel (26) van de 31 nieuwkomers.

Waarnemers

Eind 2012 telde Nederland 415 gemeenten, waarvan er 

58 een door de CdK benoemde waarnemend burge-

meester hadden. In 2012 werden er 38 waarnemend 

burgemeesters benoemd, wederom veel als bedacht 

wordt dat het er in 2008 nog 20 waren! Op diverse 

punten blijken de waarnemers te verschillen van hun 

door de Kroon benoemde collega’s. Zo is de gemiddelde 

waarnemer die in 2012 werd benoemd elf jaar ouder dan 

de gemiddelde Kroonbenoemde burgemeester. In 35 

procent van de waarnemersbenoemingen koos de 

commissaris voor een 65-plusser. Ruim 70 procent was 

in het verleden ook al (wnd.) burgemeester.

Opvallend is dat de commissarissen in twee derde van 

de waarnemingsbenoemingen de politieke kleur van 

de burgemeesterspost lieten veranderen. Vaak wordt 

gedacht dat een waarnemer met dezelfde politieke 

achtergrond als de vertrokken burgemeester wordt 

benoemd. Dat blijkt in 2012 dus niet het geval te zijn.

Boven	de	partijen

In Nederland is er veel waardering voor de ‘eigen-

standige’, ‘onafhankelijke’ en ‘boven de partijen 

staande’ positie van de burgemeester. Al jaren blij-

ken de gemeenteraden goed in staat te zijn hier reke-

ning mee te houden bij de selectie van de nieuwe 

burgemeester.

Ook in de lichting 2012 is weer zichtbaar dat de loka-

le politieke verhoudingen niet één-op-één doorklin-

ken in de politieke kleur van de burgemeester. In 75 

procent van de gemeenten is de burgemeester geen 

lid van de partij met de grootste fractie in de raad en 

in bijna 40 procent van de gemeenten is de burge-

meester lid van een partij die niet in de coalitie zit. In 

de groep waarnemers liggen deze cijfers niet veel 

anders: In 65 procent van de gemeenten benoemde 

de Commissaris een burgemeester van een partij die 

in de raad de grootste fractie heeft en in 57 procent 

was de waarnemer lid van een partij die een of meer 

wethouders in het college heeft. <

Ruud van Bennekom/NGB

Geïnteresseerd in vorige afleveringen van 

Beroepsgroep onder de loep? Kijk dan op 

www.burgemeesters.nl/beroepsgroep.

De	lichting	2012

 
 

partij in 2012 nieuw in 2012 door-  

 
in het ambt gestroomd

 
CDA 9 6
CU 1 0
D66 1 0
Groen Links 1 0
Lok partij/geen 1 0
PvdA 8 0
SGP 1 0
VVD 9 7

Totaal 31 13

Tabel 2. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van burge-

meesters die in 2012 voor het eerst in het ambt werden 

benoemd en van burgemeesters die in 2010 in een andere 

gemeente werden benoemd

  partij in 2012 als waarnemer

 
benoemd

 
CDA	 11

CU	 1

D66	 0

Groen	Links	 2

Lok	partij/geen	 0

PvdA	 16

SGP	 1

VVD	 7

Totaal	 38

Tabel 3. Verdeling lidmaatschap politieke partijen van waar-

nemend burgemeesters die in 2012 werden benoemd.
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Enige tijd geleden heb ik een bijdrage aan uw 

blad mogen leveren onder de titel: “burge-

meester, makelaar of docent?” De aanname 

daarbij was dat burgemeesters zich voorheen op 

konden stellen als docent omdat ze vaak afkomstig 

waren uit het onderwijs. Tegenwoordig echter lijken 

ze, vanwege het dualisme, meer de rol van makelaar 

te vervullen. Eén en ander is door onderzoek naar de 

bestuursaffiniteiten en naar de persoonlijkheid van 

een aantal aspirant burgemeesters min of meer 

bevestigd. Hieruit bleken de beide rollen, èn die van 

onderwijzer èn die van makelaar, vaak voor te komen 

in het bestuursaffiniteiten profiel. 

Momenteel staat men steeds meer open voor de 

zogenaamde “zij-instroom” van kandidaten voor het 

burgemeestersambt. Het betreft hier mensen die 

belangstelling kenbaar hebben gemaakt of worden 

opgemerkt door anderen en geen ervaring hebben 

als raadslid, fractievoorzitter of wethouder. Behalve 

de vraag of men niet absoluut moet beschikken over 

enige openbaar-bestuurservaring, rijst met het over-

wegen van zij-instromers een aantal vragen over hun 

geschiktheid. Wat voor types zijn dat eigenlijk? Wat 

valt daarvan te verwachten?

Immers het ambt wordt er niet gemakkelijker op. Zo 

wordt de burgemeester eerder dan voorheen als 

persoon afgerekend op beloofde resultaten. Tevens 

wordt hij soms persoonlijk beoordeeld op één enkele 

misstap op basis van zijn publieke optreden; bijvoor-

beeld naar aanleiding van een crisis. Dit vraagt naast 

een sterke resultaatgerichtheid ook een behoorlijke 

stressbestendigheid en persoonlijke stabiliteit; dit 

echter wel in combinatie met een behoorlijke mate 

van extraversie. 

Ook door de groei van de (wettelijke) taken en 

verantwoordelijkheden van gemeenten wordt het 

steeds belangrijker om grote en complexe netwer-

krelaties in de regio te kunnen overzien en besturen. 

Het laatste stelt bepaalde eisen aan analytische 

capaciteiten.

Bestuursaffiniteit

Het hierboven geschetste toegenomen belang van de 

persoonlijkheid, de persoonlijke drijfveren en 

bestuursaffiniteiten van de burgemeester geeft des 

te meer reden om hier kritisch naar te kijken bij de 

invulling van vacatures. Ook de persoonlijke val-

kuilen kunnen een onderdeel uitmaken van de  

screening. Het helpt immers als men vooraf weet dat 

iemand in extreme situaties bijvoorbeeld geneigd is 

om van een kleurrijk persoon in een chaotisch of 

dramatisch persoon te veranderen. De bestuurlijke 

omgeving kan het risico van deze valkuilen vermin-

deren door afspraken te maken over bepaalde 

handelswijzen in een crisis. 

Onlangs heeft GITP een onderzoek laten doen naar 

de persoonlijkheid, de persoonlijke drijfveer en de 

bestuursaffiniteit van zeventien kandidaten die in 

2012 aan een potentieel-assessment voor de functie 

van burgemeester hebben deelgenomen . Deze 

kandidaat-burgemeesters blinken uit in hun extra-

versie, die gepaard gaat met een hoge mate van 

persoonlijke stabiliteit. Mensen met deze combinatie 

van persoonlijkheidsaspecten, zijn over het alge-

meen optimistisch, levenslustig en levenskrachtig. 

Mensen met stabiliteit kunnen waarschijnlijk ook 

makkelijker de nodige stijlflexibiliteit en emoties 

laten zien die bij een situatie passen; iets dat 

volgens Korsten (2012) essentieel is in het ambt. 

Wie	wil	er	nou	burgemeester	worden?	Wat	weten	we	over	de	persoonlijke	drijfveren,	bestuursvoorkeuren	

en	persoonlijkheidsprofielen	van	de	zogenaamde	zij-instromers.	De	mensen	die	graag	willen	toetreden	tot	

het	burgemeesterscorps,	maar	die	nog	geen	directe	ervaring	in	het	lokaal	bestuur	hebben.	Harry	van	den	

Akker	van	GITP	bekeek	voor	het	Burgemeestersblad	de	kenmerken	van	de	mensen	die	hij	voor	een	poten-

tieel	assessment	zag	langskomen.	De	laatste	jaren	bieden	steeds	meer	Commissarissen	aan	belangstel-

lenden	voor	het	burgemeestersambt	een	dergelijk	assessment	aan	om	te	kijken	of	die	het	in	zich	hebben.

De	burgemeester	van	de		toekomst	is	er	klaar	voor!
Drijfveren, bestuursstijlen en persoonlijkheidsprofielen van zij-instromers

‘Kandidaat-burgemeesters blinken uit in 

hun extraversie.’
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De	burgemeester	van	de		toekomst	is	er	klaar	voor!
Drijfverenpatroon

Wat drijfverenpatroon betreft zijn onze kandidaten in 

eerste instantie vooral ambitieus, doel- en resultaat-

gericht. Niet zo gek als men bedenkt dat burgemees-

ters in de toekomst veel meer zullen worden 

afgerekend op de beloofde resultaten. Hun tweede 

drijfveer is het zoeken van medestanders, draagvlak 

en relatienetwerken. Bij het netwerken zullen ze 

selectiever in hun keuze zijn. Ze zullen dus niet zo 

maar alle partijen of gelegenheden aflopen maar wel 

die aan hun doelen of resultaten bijdragen. Ten 

derde zijn ze gericht op het zeker stellen van de 

resultaten en het borgen ervan door middel van 

organisatorische, bestuurlijke of wettelijke maatre-

gelen. Het zijn dus vooral op het resultaat gerichte 

bemiddelaars; makelaars zo u wilt. 

Zelfreflectie

Er zijn echter ook twee lacunes te constateren tussen 

de persoonlijkheid van de kandidaten enerzijds en 

de functie-eisen anderzijds. Sinds de publicatie over 

de gevallen burgemeester is het onderwerp van de 

“zelfreflectie” een sleutelbegrip geworden voor het 

goed kunnen blijven functioneren van de burgemees-

ter. Immers, hij of zij die open staat voor nieuwe 

informatie en beschikt over de nodige analytische 

capaciteiten, zal beter in staat zijn om tijdig kritische 

signalen of onvrede op te vangen en zal er bovendien 

meer mee gaan doen. In het essay over “de tien 

geboden voor burgemeesters” door Arno Korsten in 

2012 kwam het begrip zelfreflectie wederom als 

zodanig ter sprake. Helaas hebben wij moeten 

constateren dat onze kandidaat-burgemeesters hier-

op niet hoog scoorden. Het analytisch vermogen en 

de behoefte om zich te verdiepen in complexe infor-

matie zijn bij de meeste kandidaten niet bovenge-

middeld. Hierdoor is de kans groot dat het voor de 

meesten moeilijk is om snel overzicht te krijgen in 

nieuwe situaties en/of om feedback tot zich te 

‘We hebben moeten constateren dat onze 

kandidaat-burgemeesters op zelfreflectie 

niet hoog scoorden.’

Harry van den Akker (GIPT): ‘Momenteel staat men steeds open 

voor de zogenaamde “zij-instroom” van kandidaten voor het 

burgemeestersambt.’
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kunnen nemen. Hun probleeminventarisatie vindt 

vaak plaats in de praktijk, naar bevindt van zaken. Ze 

vullen hun kennis bovendien stap voor stap aan door 

contacten met anderen. 

Opvallend is de bij onze kandidaten nagenoeg 

afwezige drijfveer die te maken heeft met het uit-

oefenen van kracht, macht en met het willen versnel-

len van processen. Hiermee passen zij weliswaar 

goed bij de positie van burgemeester waarbij het 

gebruiken van kracht of macht, om anderen te beïn-

vloeden meestal averechts werkt, behalve bij crises. 

“Inside-out”	denken

Als bestuurder willen de kandidaat-burgemeesters 

vooral de “netwerker” zijn, gevolgd door “vernieu-

wer” en “aanjager”. Ze laten hiermee de meer inter-

ne kant van het besturen, te weten die van de 

procesregie, op de tweede plaats komen. Bij interne 

proces- en coördinatiegerichte vergaderingen op het 

gemeentehuis of stadkantoor zullen zij zich laten 

vervangen of afwezig zijn. Maar in bovenlokale of 

regionale netwerken zullen zij des te meer actief 

willen zijn. Dat komt op korte en wellicht middellan-

ge termijn goed uit gezien de trend van fusies en de 

netwerk- of regiovorming. Hiervoor moet de burge-

meester optreden als belangenbehartiger om zijn 

gemeente een goede uitgangspositie te geven en te 

laten behouden. Zou er in de toekomst meer sprake 

zijn van zeer grote gemeenten dan zal de intern 

gerichte drijfveer meer aanwezig moeten zijn. Onze 

kandidaten willen graag aangeven waar het met het 

beleid naartoe moet, maar zullen de onderbouwing 

niet zelden aan anderen overlaten. Ze zijn echter niet 

behoudend maar wel vernieuwingsgericht. Hiermee 

zullen ze in veel plaatsen de gevestigde orde van 

wethouders doen trillen met nieuwe ideeën en impul-

sen. 

Vergelijken we de persoonlijke drijfveren met de 

bestuurlijke voorkeuren, dan zien we dat onze kandi-

daten als persoon meer “inside-out” denken. Daar-

door kunnen ze goed rekening houden met mensen 

en processen. Als bestuurder zullen ze zich echter 

meer opstellen als vernieuwers. Eén en ander biedt 

een goed evenwicht en een goede basis voor de 

toekomst. 

Afspraken	maken

Uit de hiervoor genoemde persoonlijke drijfveren, 

bestuursvoorkeuren en persoonlijkheidsprofielen van 

de kandidaat-burgemeesters kunnen we, voor wat 

betreft  de meeste relevante en toekomstige functie-

eisen, de volgende conclusie trekken: de aankomen-

de burgemeesters zijn er klaar voor!

Echter er zullen altijd lokale verschillen van belang 

blijven. Hiervoor is het verstandig om met hen 

afspraken te maken voor hun informatievoorziening 

en persoonlijke feedback. Dit ter vergroting van het 

benodigde zelfreflecterend vermogen. Eventueel met 

behulp van functioneringsgesprekken.  <

Drs. Harry van den Akker

Met dank aan GITP-collega’s

- Korsten A. en H. Aardema, De vallende burgemeester, 

Ministerie van BZK, Den Haag (2006).

- Korsten A., Tien geboden voor burgemeesters, Boom Lemma, Den 

Haag (2012).

- Korsten A., A. Resoort, M. Meeuwisse, P. Ykema, E. van Sluijs, De 

burgemeester op de divan, GITP, Nijmegen (2010).

- Liu, W., Het profiel van burgemeester, GITP, Rotterdam (2012).

- Vertrouwenscommissies stellen burgemeesters verkeerde eisen, 

Binnenlands Bestuur dd. 30 maart (2012)

‘Ze zullen in veel plaatsen de 

gevestigde orde van wethouders doen 

trillen.
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Jaarvergadering Genootschap
Op donderdag 27 maart a.s. houdt het 

Nederlands Genootschap van Burgemees-

ters zijn jaarvergadering. De leden 

ontvangen eind januari de uitnodiging om 

aan deze algemene ledenvergadering 

deel te nemen. De bijeenkomst is van 

15.00 tot 16.30 uur in het gebouw van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

in Den Haag.

Nationale wetten versus lokale 
besluiten
Een onderzoeksteam van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam heeft afgelopen 

halfjaar in opdracht van het ministerie 

van BZK onderzoek gedaan naar mogelij-

ke belemmeringen die burgemeesters in 

hun functioneren in de gemeente kunnen 

ervaren als gevolg van landelijk beleid, 

regelgeving, enz.

Het onderzoek was in 2012 door de VNG 

gesuggereerd. Directe aanleiding was 

toen de uitspraak van de kort-gedingrech-

ter over de dodenherdenking in Vorden 

(Bronckhorst) en het verzet van enkele 

burgemeesters om de politie mee te laten 

werken aan uitzetting van uitgeproce-

deerde asielzoekers (1F-statushouders).

Het rapport “Nationale wetten versus 

lokale besluiten: Een spanningsveld voor 

burgemeesters” vindt u op www.burge-

meesters.nl/spanningsveld.

Toekomstige vacatures
De website van de rijksoverheid biedt 

periodiek een overzicht van toekomstige 

burgemeestersvacatures. In december 

staan daar de volgende vacatures aange-

kondigd: Arnhem (149.000 inw.), Bergen 

op Zoom (66.000 inw.), Goeree-Overflak-

kee (48.000 inw.), Hoogezand-Sappemeer 

(35.000 inw.), Houten (48.000 inw.), 

Meerssen (19.000 inw.), Molenwaard 

(29.000 inw.), Nuth (15.000 inw.) Roerda-

len (21.000 inw.) en Westervoort (15.000 

inw.)

colofon

Burgemeesters.nl geheel vernieuwd

De vertrouwde website www.burge-

meesters.nl van het Nederlands 

Genootschap van Burgemeesters is in 

een nieuw jasje gestoken. Aan de voor-

kant ziet u als bezoeker een nieuwe 

vormgeving, nieuwe functionaliteiten, 

zoals de koppeling aan social media 

en geactualiseerde inhoud. Maar ook 

aan de achterkant is er veel veranderd 

in de besturing, software en het 

beheer van de site. Na zeven jaar was 

de vernieuwing hard nodig.




