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Evaluatie professionaliseringsfonds 2003-2005

vervolg op pagina 3 •

Al dan niet
voortzetten

geen vraag meer
Het professionaliseringsfonds burgemeesters is onom-

wonden een succes te noemen. 80% van de huidige burge-

meesters heeft in de periode 2003- 2005 aan tenminste

één activiteit van het fonds deelgenomen. Voor het bestuur

van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is al

of niet voortzetting van het fonds  geen vraag meer. Dat

staat te lezen in het evaluatierapport van het fonds over 

de periode 2003-2005 dat het NGB-bestuur onlangs aan

minister Remkes heeft aangeboden.

In het kader van de evaluatie is een enquête onder de burgemeesters

gehouden. Tweederde van de burgemeesters geeft daarin aan dat de instel-

ling van het professionaliseringsfonds veel voor hun heeft betekend en dat

het opleidingenaanbod de afgelopen jaren is verbeterd. Er is nu een vol-

doende aanbod voor burgemeesters, zodat men zelf minder op zoek hoeft

naar interessante opleidingen.

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat men gemiddeld 2 à 3

dagen per jaar aan opleidingen wil besteden. De grootste behoefte is er

aan vaardighedentrainingen en collegiale reflectie op het functioneren in

het ambt. Qua vorm willen de burgemeesters vooral eendaagse workshops,

maar ook cursussen in blokken van enkele dagen en intervisie-achtige 

bijeenkomsten. Bij kleinere groepen burgemeesters is er behoefte aan 

E-learning en schriftelijke opleidingen. 

De huidige deelnemers aan de opleidingen kiezen met name opleidingen

waar de bestuurscompetenties bestuurlijke gevoeligheid, verbinden, leer-

vermogen en vernieuwer centraal staan. De gemiddelde waardering voor

het opleidingenprogramma is een 7,5. De deelnemers geven aan dat er 

duidelijke resultaten zijn: de kennis is verrijkt, de expertise van andere
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Het blijft een prachtbaan!

Zo rond de behandeling van de Grondwetsherziening over onze aanstellingswijze

kregen alle burgemeesters het boekje ‘’t blijft een prachtbaan!’ op ons bureau. 

Uit een gevoel van ongenoegen over de discussie over de gekozen burgemeester

had ik het even terzijde gelegd. Jammer, want terwijl ik de wetsvoorstellen en de

commentaren daags na de stemming in de doos voor de plaatselijke voetbalver-

eniging stopte pikte ik dit er tussenuit om het toch te lezen. En wat schetste mijn

verbazing het ging helemaal niet over de gekozen burgemeester. Het is de weer-

slag van een studie en discussie over het vak zoals hij gevoerd dient te worden. 

In de titel van het boekje zit natuurlijk verscholen dat een directe verkiezing van

een burgemeester, al het goede van het ambt overboord zou gooien. Maar niet

ondanks maar desondanks de voorstellen blijft het een prachtbaan. Natuurlijk

geeft deze studie aan dat de verandering van de aanstelling een bedreiging is van

een belangrijk aantal elementen van het ambt. Mijn boosheid werd getemperd

door de conclusie dat er geen reden is voor defaitisme, alsof met de komst van de

gekozen burgemeesters alle kwaliteiten als bestuurlijke professionaliteit, onpartij-

dig teamleider, symbool van eenheid, autonomie en vertrouwenspersoon verloren

zouden gaan. 

Dus genoeg over de aanstellingswijze, daar mag oud-collega Pechtholt zich tot

2010 ev. mee bezig gaan houden. Want er zijn in het recente verleden ook grote

veranderingen opgetreden binnen het ambt die het er niet gemakkelijker maar

ook niet minder interessant op hebben gemaakt. De afdeling ‘kansen en bedrei-

gingen’ is groter. Een in het oog springende kans is de de-nationalisering van de

lokale democratie. “Het gemak waar de centrale overheid uniformerend ingrijpt in

de organisatie en het functioneren van het lokaal bestuur staat”, zo stelt conclusie

5, “op gespannen voet met de door diezelfde nationale overheid aangeroepen

waarde van een krachtig en autonoom lokaal bestuur”. Opgeleid door de profes-

soren Konijnenbelt, Toonen en Derksen zijn dit woorden naar mijn hart. 

In het boekje komen de vele verschillende rollen van de burgemeester aan de orde.

Rollen die we vaak onbewust en door elkaar hebben. Toch is aardig er even bij stil

te staan. Burgemeester en de lokale gemeenschap. De burgervader. Sommige vin-

den dat een archaïsch beeld maar het blijkt in de loop der tijd alleen maar een

belangrijker rol te zijn geworden. Hier zit ook ‘het goede voorbeeld geven’ in. 

En ook dat is sterker geworden: “Wat blijft er over van de publieke moraal, wan-

neer zelfs de burgemeester zich laat verleiden?” Een andere rol staat in het lokale

bestuurlijke systeem. Iets waar we onszelf graag in zien. Toch zijn we daar veel

kwetsbaarder geworden en wordt er meer van ons vakmanschap gevraagd. Het is

niet meer voorstelbaar dat je bij een motie van wantrouwen blijft zitten onder het

mom; ik ben benoemd door de Majesteit. De rollen in relatie tot het ambtelijk

apparaat en de buitenlokale wereld zijn het minst aan verandering onderhevig.

Alhoewel we daar ook mee veranderen met de tijd. Per saldo wordt de burgemees-

ter een evenwichtskunstenaar genoemd. Daarom blijft het een het ook wat mij

betreft een prachtvak! 

Sander Schelberg,

Burgemeester van Shermer,
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deelnemers wordt als nuttig ervaren en door de cursussen is men

bewuster naar het eigen optreden gaan kijken.

Het bestuur zal zich de komende maanden bij het ministerie van

BZK sterk maken voor een verlenging van het fonds op het finan-

ciële niveau van 2005 en voor een periode van drie jaar. De leer-

behoefte van de burgemeesters staat centraal bij de verdere

inhoudelijke ontwikkeling van het programma. Prioriteit ligt bij het

versterken van de leerstof, schriftelijke informatie, interactie met

de deelnemers en de trainers/docenten. Ook wordt bezien hoe de

burgemeesters van de grote steden beter bediend kunnen worden. 

Een exemplaar van het evaluatierapport is te verkrijgen bij het

NGB-secretariaat via info@burgemeesters.nl. 

3

vervolg van pagina 1 •

Dacht ik net even af te zijn van de gekozen burgemees-

ter, komt Time-magazine met een omslagartikel: “Meet

the Mayors”.1 De gekozen burgemeesters van Berlijn,

Londen, Parijs, Rome en Stockholm worden in het blad

uitvoerig geprofileerd als populaire en machtige stads-

managers, die hun steden van nieuw elan voorzien en

op de wereldkaart voor toerisme zetten. 

Burgemeester Veltroni van Rome ziet er weliswaar uit

als een professor in de economie, maar hij bezoekt ie-

dereen en alles in zijn stad. Hij laat jongelui op scooters

medicijnen en levensmiddelen naar bejaarde Romeinen

brengen. Ouderen houden op zijn initiatief toezicht op

kinderen in parken en op speelplaatsjes. Ook een

metropool kan een gemeenschap zijn, is Veltroni’s stel-

ling. Hij is populair onder de stadsbevolking. Zijn aan-

hang schommelt zit tussen de  60 en 80%, terwijl

Berlusconi blij mag zijn als hij 50% haalt. 

En die populariteit geldt ook voor de andere geportret-

teerde burgemeesters. Burgemeester Ken Livingstone

van Londen heeft de files in Londen met 30% laten ver-

minderen, door € 7,50 entree per dag te vragen voor

auto’s in het centrum. Het was een gedurfde operatie

voor een gekozen burgemeester, maar het lukte.

Binnenkort wordt het tarief verhoogd naar € 12.

Livingstone werd vorig jaar herkozen. Als hij nu ook de

Olympische Spelen voor 2012 naar Londen haalt zit hij

op rozen.

Maar hier doet zich de concurrentie tussen de steden

voelen. Want zijn collega Bertrand Delanoë aast ook

op de Olympische Spelen. Na zijn succes met het

lange zandstrand langs de Seine is dit zijn volgende

doel. Als het lukt zal hij in 2008 zeker herkozen 

worden, zo is de voorspelling. 

Ook de burgemeesters van Berlijn en Stockholm zijn

gedreven managers, die zich veel in de stad laten zien.

Zij moeten het alle vijf hebben van hun persoonlijke

inzet en uitstraling. Hun politieke kleur is minder van

belang. In het verhaal komen de gemeenteraad en

wethouders overigens niet voor. 

De criticasters, die in Time ook aan het woord worden

gelaten, verwijten de burgemeesters louter met presti-

ge objecten bezig te zijn, waardoor de steden met

toren hoge lasten komen te zitten. 

Ieder land krijgt de soort burgemeester die het ver-

dient, zullen we maar zeggen. Wij hebben in ieder

geval verdiend dat we er nog even goed over mogen

nadenken. De centrale vraag is daarbij: wat voor soort

burgemeester past het beste in een vitaal democra-

tisch lokaal bestuursstelsel. 

De wijze van aanstelling is daarbij pas als laatste aan-

bod en niet als eerste. Wanneer onze oud-collega

minister Alexander Pechtold die verruiming ook kiest,

zullen wij graag met hem en met anderen de discussie

voortzetten. De weg naar Rome is in ieder geval gepla-

veid met goede voornemens.   

Jaap Pop

Voorzitter NGB

1 Op de achterpagina van dit nummer van het Burgemeestersblad

vindt u de omslag van Time-magazine. De volledige tekst van de

burgemeesters-portretten uit dit nummer van Time kunt u nalezen

op http://www.time.com/time/europe/archive.

De weg naar Rome
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Zij is Yvonne van Mastrigt, 38 jaar, samenwonend en

twee kinderen. Zij was deelraadsvoorzitter in Rotterdam

IJsselmonde. Sinds 1 oktober 2004 is zij burgemeester

van de Groningse gemeente Winsum.

Toen wij uit Rotterdam  
Rotterdam kent al ruim 30 jaar een stelsel met deelraden. Hoewel het deelraadsbestel in de Maasstad met

enige regelmaat ter discussie staat, blijkt het voor burgemeestersland ook een aardige kweekvijver te zijn.

Vooral de laatste jaren zijn diverse deelraadsbestuurders in burgemeestersfuncties benoemd. Zo ook

Yvonne van Mastrigt en Arnoud Rodenburg, die vorig jaar de door de deelraad gekozen functie van deel-

raadsvoorzitter verruilden voor het benoemde burgemeestersambt.

Wat is anders in Midden-Delfland en Winsum dan in
Overschie en IJsselmonde?
arnoud: Overschie werd in Rotterdam altijd als een dorp in de

grote stad gezien. Nu ik weg van de grote stad ben, merk je toch

dat Overschie echt een onderdeel van de stad was. Opvallend vind

ik dat hier in Midden-Delfland de samenlevingsproblematiek echt

anders is. Hier komen activiteiten vanzelf tot stand. In Overschie

moest je als overheid veel meer ondersteunen. Hier haalt iedereen

geld op en is er meer uit de markt te halen. En de veelgeprezen

Rotterdamse nuchterheid kennen ze hier ook.

yvonne: Nou Groningers zijn ook heel nuchter. Maar er verschilt

ook veel: IJsselmonde heeft 60.000 inwoners, die 54 talen spreken.

Winsum telt 15.000 inwoners en twee talen: Nederlands en Gro-

nings. De zelfredzaamheid van de mensen hier is inderdaad veel

groter en men is veel minder afhankelijk van de overheid. In Rotter-

dam was je altijd bezig met opbouwwerk, wijkvisies ontwikkelen en

hier gaat het meer vanzelf. Met steun van het bedrijfsleven weten de

dorpsgemeenschappen veel voor elkaar te krijgen. Dat zorgt voor

een gezondere relatie tussen de burgers en het bestuur.

Waarin verschilt de burgemeestersfunctie van het
deelraadsvoorzitterschap?
yvonne: Alles is anders. De mensen dichten je veel meer autori-

teit toe. Als mensen ergens mee zitten vragen ze belet aan bij de

burgemeester en komen ze soms met een bezwaard gemoed. 

Er wordt dan ook rekening gehouden met wat je zegt en in die

situaties kun je echt wat voor de mensen betekenen. En wat

natuurlijk ook erg verschilt is dat je als deelraadsvoorzitter een

zwaar politiek profiel had. Je had in het dagelijks bestuur zware

inhoudelijke portefeuilles. Eigenlijk was je voorzitter en wethou-

der tegelijk. Nu ben ik veel meer op de achtergrond wethouders

aan het ondersteunen.

arnoud: Klopt, de burgemeestersfunctie heeft veel meer sta-

tuur. Dat merk je in het contact met de mensen. Kinderen zeggen

bijvoorbeeld: ‘daar heb je de burgemeester.’ Dat komt natuurlijk

ook wel door die ambtsketen. Ook merk je het verschil in de

bestuurlijke positie: je bent geen deel van het bestuur. Ik ben nu

meer professioneel bestuurder die niet gekoppeld is aan een poli-

tieke partij. Als burgemeester ben je niet de leider van coalitie,

zoals een deelraadsvoorzitter dat wel is.

Wat gaat er anders in de raad nu ten opzichte van de
deelraad vroeger? 
arnoud: In de gemeenteraad speelt een veelheid van onderwer-

pen, terwijl de deelraad dichter op de uitvoering zit. Ik merk dat de

raadsleden in Midden-Delfland elkaar respecteren en men het hart

op de goede plaats heeft. Er zijn wel politieke verschillen tussen

de fracties, maar de raad zoekt altijd naar een weg waar ze zich
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duo interview

Hij is Arnoud Rodenburg, 35 jaar, getrouwd en twee kin-

deren. Hij was deelraadsvoorzitter in Rotterdam-

Overschie. Sinds 1 juli vorig jaar is hij burgemeester van

de nieuw Zuid-Hollandse gemeente Midden-Delfland.

 vertrokken …
met z’n allen in kunnen vinden. Het uitbuiten verschilpunten

gebeurt gelukkig niet.

yvonne: Ik moet even denken, want er is veel hetzelfde. 

In Winsum mogen de burgers in commissievergaderingen ook

gewoon meepraten. Wel zijn de kloven tussen de partijen minder

scherp en was men in IJsselmonde veel zuurder. Nu gaat het met

een zekere lichtheid, maar de analyses van de raadsleden zijn

vaak haarscherp. Een verschil is ook de samenstelling: in Winsum

zijn boeren, ondernemers en mensen die heel actief in het leven

staan ook lid van de raad.

Wat neem je mee uit je Rotterdamse tijd?
yvonne: Ik denk dat mijn ervaring uit het deelraadsbestel heel

bruikbaar is. Je hebt toch in een heel ander netwerk gefunctio-

neerd en dat is nuttig. Neem nu de verhouding tot de provincie.

Voor een kleine gemeente is dat erg lastig en dan is het goed te

weten hoe dat in het gigantische apparaat van Rotterdam ging.

Ook was ik in Rotterdam al gewend om dicht bij de bevolking te

besturen. Dat probeer ik nu voort te zetten en bijvoorbeeld via de

dorpsverenigingen alert te zijn op wat er speelt. 

arnoud: In een deelgemeente zit het bestuur dicht bij de men-

sen. Dat is groot pluspunt. Het gevaar is dat je dan kunt door-

slaan, en je te dicht op de uitvoering komt te zitten. Een deelraad

gaat dan snel in de details. Ik ben erg terughoudend met het

inbrengen van mijn ervaringen uit Overschie. Maar neem nu bij-

voorbeeld het veiligheidsbeleid. Ik weet hoe belangrijk het is om

meer te hebben dan alleen een structuurschets. Een actieprogram-

ma met concrete targets, dat spreekt burgers veel meer aan.

Misschien heb ik dat wel uit Rotterdam meegenomen. Bij de start

er gelijk tegenaan: wel visie, maar laten we wel beetje program-

matisch doen en met een gewogen draagvlak. Dat betekent ook

gewoon praten met de mensen, met een potje koffie wijkgesprek-

ken voeren. We doen dat nu ook in Midden-Delfland, alleen in

Rotterdam ging dat over veiligheid, en nu over dat wat onze 

bewoners gewoon dagelijks meemaken.

Wat mis je aan Rotterdam?
arnoud: Eigenlijk niet zoveel, alles is hier wel te vinden, Ook al

heb je natuurlijk in de stad wel altijd van alles veel. Ik zie nu ook

dat de stad iets mist. Men beseft er niet de noodzaak van ruimte

en groen. Men heeft in de stad weinig over voor het groen om de

stad.

yvonne: Och, Rotterdam gaat in je zitten en dat raak je niet

meer kwijt. Toen ik jaren geleden in Rotterdam ging wonen zeiden

ze: of de stad heeft je in drie maanden gegrepen of je raakt het

niet meer kwijt. Ik kijk dus bijna iedere dag nog even op internet

wat er in Rotterdam gebeurt en ik heb ook twee echte Rotterdam-

se kinderen. De voorzieningen mis ik niet. IJsselmonde is een

kwartier van het centrum van Rotterdam en nu zit ik in een kwar-

tier ook in het centrum van de stad Groningen.

En hoe zit ’t met de tijdsbesteding?
yvonne: Ik heb ervoor gekozen om veel energie te steken in het

kennen van de gemeente. Ik wil de eigenheid van alle dorpen ken-

nen. Dat kost veel tijd en ik hoop dat het na de zomervakantie wel

wat normaler wordt. Ik vind het wel prettig dat ik tussen de mid-

dag even thuis een boterham kan eten en dat het dagritme hier

anders is. Alles is hier vroeger: ’s ochtends beginnen met werk, de

aanvang van de avondvergadering en ook het einde ervan.

arnoud: Mijn vrouw zegt dat ik nu vaker weg ben, maar ik kan

inderdaad nu tussen de middag als het kan even naar huis. Ik

woon nu naast het gemeentehuis. Overigens komt het vele van

huis zijn ook omdat ik voorzitter van het CDA-Zuid Holland ben en

ik een groot netwerk wil onderhouden.
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M
ede om die reden juicht Peter den Oudsten

initiatieven als de website www.discrimina-

tie.nl dan ook van harte toe. “Informatie is

essentieel. Ik zie het als een probleem dat veel jon-

geren onze eigen geschiedenis niet kennen. En ieder-

een weet wat er kan gebeuren als je de geschiedenis

vergeet. Maar andersom heb ik ook de positieve

effecten gezien wanneer mensen juist wél kennis

nemen van andere culturen. We kregen in Meppel

een aantal jaren gelden een groot asielzoekerscen-

trum in de gemeente. Dat werd zonder enig probleem

in de gemeenschap opgenomen. En wat je dan ook

ziet is, dat de burgers zich gaan vereenzelvigen met

het doel en de problemen van de asielzoekers. 

Ze vonden het jammer dat het centrum werd opgehe-

ven”, aldus Den Oudsten die sinds 1 mei eerste bur-

ger van Enschede is.

Op elkaars lip

Discriminatie is zeker geen onbekend gegeven in de

Meppelse gemeenschap maar neemt volgens Den

Oudsten in een stad van die omvang toch niet de vor-

men aan als in de grote steden. “Logisch ook, want je

zit in Meppel een stuk minder op elkaars lip als in

Rotterdam of Amsterdam. De autochtone bewoners

hier hebben niet het gevoel dat hun vertrouwde leef-

omgeving en cultuur onder druk staan. Dat is anders

wanneer je het idee krijgt dat jouw vertrouwde cultuur

onder druk staat. Dan verscherpen de verhoudingen

zich, hoewel dat voor jongeren ook minder een pro-

bleem is dan voor ouderen.”

Kan een hoofddoek? 

Meppel mag dan over het algemeen ‘een buitenge-

woon vreedzame gemeenschap’ zijn, toch zag burge-

meester Den Oudsten vorig jaar na de moord op Theo

van Gogh ook aanleiding om in een aantal wijken

avonden te gaan organiseren om samen met allochto-

nen en autochtonen het debat aan te gaan over al dan

niet onderhuidse spanningen. “Niet omdat er con-

creet iets aan de hand was, maar om de burgers de

gelegenheid te geven hun gevoelens naar voren te

brengen. De zaal zat steeds stampvol. En we hoorden

daar ook met name uit de Marokkaanse gemeenschap

dat men zich toch in toenemende mate gediscrimi-

neerd voelt. Daar zijn over en weer stevige uitspraken

gedaan. Maar uiteindelijk overheerste toch het 

Burgemeester Den Oudsten zoekt debat over omgangsnormen zelf op

Komt discriminatie ook voor in een over het algemeen vreedzaam stadje van 30.000 inwoners in het fraaie

Drentse land? Of is het vooral een probleem dat in de grootstedelijke gebieden speelt? Peter den Oudsten,

tot 1 mei van dit jaar burgemeester van Meppel, denkt dat de ‘levensruimte’ die deze inwoners hebben de

scherpe kantjes van discriminatie er wel af halen. “Maar anderzijds neemt juist doordat men in Meppel

wat minder vaak met bijvoorbeeld allochtonen wordt geconfronteerd de tolerantie af. Gebrek aan kennis is

een voedingsbodem voor misverstanden.”

Informatie over alle vormen van discriminatie is nu te vinden op één

site: www.discriminatie.nl. De website is een unieke kennisbank met

informatie over discriminatie op allerlei werkgebieden: arbeid, 

onderwijs, sport en uitgaan, geld en goederen, politie en justitie, 

huisvesting en woonomgeving, gezondheidszorg en media. Daarnaast

informeert de website over de verschillende gronden waarop gediscri-

mineerd kan worden. U vindt er alles over wetgeving en er is een help-

desk waar u terecht kunt met specifieke vragen. Ook kunt u op de

website uw eigen kennis over discriminatie testen!

De ontwikkeling van de website is volledig gesubsidieerd door het

Ministerie van Justitie. De website is een initiatief van vier expertise-

bureaus op het gebied van discriminatie:

• E-Quality: kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele

samenleving

• LBR: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

• KLH: Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid

• LBL: Expertisecentrum Leeftijd en maatschappij

‘Gebrek aan kennis 

Burgemeester36/2005  10-10-2005  12:28  Pagina 6



burgemeestersblad 36  2005 7

gevoel dat we in Meppel allemaal bij elkaar horen.” 

Den Oudsten maakte ook een rondgang langs een aan-

tal scholen. “Ik wilde met de jongeren praten over wat

zij vinden wat er nu wel en wat niet kan. Kan een

hoofddoek? Vinden ze een hoofddoek aanvaardbaar?

Wat kun je over en weer tegen elkaar zeggen? Welke

woorden kunnen wel en welke niet? Soms keek ik ook

wel op van wat ik daar hoorde. Ik merkte op sommige

scholen dat de zaak behoorlijk is verhard. En vooral

dat de teruggang van de economie leidt tot onzeker-

heid over de toekomst, waar dan al snel de allochto-

nen de schuld van krijgen. Dat gebeurde overigens

juist op een school waar ik dat niet had verwacht.”

Burgemeesterlijke taak

Hij voelt zich zeer aangesproken door de wijze waarop

Job Cohen in Amsterdam zijn positie als burgemeester

inzet ‘om de boel bij elkaar te houden’. “Van burge-

meesters wordt steeds meer verlangd dat zij het maat-

schappelijk debat voeren over de vraag hoe je in een

gemeente met elkaar omgaat. En terecht, want dat is

een natuurlijke taak van de burgemeesters die ook

door alle bevolkingsgroepen wordt geaccepteerd. Je

moet een open oor houden voor alle bevolkingsgroe-

pen maar je niet laten verleiden om alleen maar te

zeggen wat men graag wil horen. Als het nodig is moet

een burgemeester ook duidelijk grenzen kunnen stel-

len; zo en zo gaan we dus níet met elkaar om. In de

ene gemeente ligt de zaak natuurlijk scherper dan in

de andere. In Meppel vind ik ook dat je alert moet blij-

ven, maar is de zaak op een aantal incidenten na nog

behoorlijk in balans.”

Peter den Oudtsen, burgemeester van 

Enschede en oud-burgemeester van Meppel

“Als het nodig is moet een burgemeester

ook duidelijk grenzen kunnen stellen.”

 voedt intolerantie’
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Vijf jaar na de vuurwerkramp gaat er geen dag voorbij

dat Jan Mans niet terugdenkt aan 13 mei 2000, de dag

dat de vuurwerkopslag van SE Fireworks een oude

volkswijk van het ene op het andere moment in een

oorlogsgebied veranderde. ‘Het is juist díe impact die

ik met collega-burgemeesters wil delen. Wanneer je

terugdenkt aan het moment dat je de eerste melding

krijgt, is het niet te bevatten in wat voor een stroom-

versnelling je terechtkomt. De slachtoffers, de media,

de raad en de onderzoekscommissies, iedereen richt

zijn ogen op de burgemeester. Omdat het zulke uitzon-

derlijke situaties zijn, leek het mij goed om de ervarin-

gen met de hectiek en druk van rampen en crises

onderling te delen.’

Stichting Bestuurlijk Netwerk
Crisisbeheersing

Jan Mans heeft daartoe het Bestuurlijk Netwerk

Crisisbeheersing (BNC) opgericht, een stichting, waar

in het bestuur ook Jaap Pop en Arjan van Gils, toenma-

lig gemeentesecretaris van Enschede, plaats hebben

genomen. ‘De nadruk ligt in het Bestuurlijk Netwerk

Crisisbeheersing vooral op de persoonlijke ervaringen

van burgemeesters en gemeentesecretarissen. Onze

focus ligt dus niet op de rampenplannen en de

gemeentelijke deelprocessen, maar juist op de per-

soonlijke dilemma’s waar men voor komt te staan.’

Schuldvraag

Op dit moment is het BNC gestart met een reeks van

interviews met burgemeesters die zelf in het oog van

de orkaan hebben gestaan. ‘Ondanks de verschillen-

de soorten crises is het opvallend hoe vergelijkbaar

sommige ervaringen zijn. Wat Jan Haanstra, burge-

meester tijdens de legionella-uitbraak in Bovenkars-

pel (1999) heeft meegemaakt is niet beduidend

anders dan de ervaringen van Rein Welschen rond de

Herculesramp (1996). Elke keer opnieuw blijkt het te

gaan om persoonlijke relaties met medewerkers en

intuïtie over de rol van de burgemeester op die cru-

ciale momenten. Daarnaast blijkt ook dat het voor

het merendeel van de burgemeesters pas achteraf

duidelijk is geworden dat de schuldvraag vooral een

uiting was van emoties van de getroffen bevolking.

Terwijl de schuldvraag doorgaans als een heel per-

soonlijke aanval wordt gezien, blijkt dat het in de

meeste gevallen niet zo persoonlijk moet worden

opgevat. Dit type inzichten biedt naar ons idee de

toegevoegde waarde van het BNC.’

Vervolgstappen

‘Het ligt in de bedoeling om de ervaringen dit najaar in

boekvorm uit te brengen en via een besloten website

toegankelijk te maken. Burgemeesters worden ook uit-

genodigd om te participeren in kleinschalige conferen-

ties om ervaringen te delen en erover te discussiëren,

zodat ieder zich bewust wordt van de dilemma’s en

zich erop kan voorbereiden. In het najaar worden daar-

voor, in nauwe samenwerking met het Genootschap

van Burgemeesters, een aantal regionale bijeenkom-

sten georganiseerd.’

Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing

Een crisis kan ieder van ons overkomen. Jan Mans, waarnemend burgemeester van Venlo en tot voor kort

hét boegbeeld van de vuurwerkramp in Enschede, heeft het initiatief genomen om de crisiservaringen tus-

sen vakgenoten te delen. Het Burgemeestersblad sprak met hem over de doelstellingen van het Bestuurlijk

Netwerk Crisisbeheersing.

Het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing is een stichting onder voor-

zitterschap van Jan Mans. Ter ondersteuning is een projectbureau

opgezet met medewerkers van vier participerende kennisinstellingen,

et weten het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement

(Wouter Jong), het IPIT Instituut voor maatschappelijke veiligheids-

vraagstukken, Universiteit Twente (Roy Johannink), het NIBRA (Harry

Bovens) en het Kennisnetwerk van de Politieacademie (Ries Ouwer-

kerk). De leiding van het project berust bij Peter IJzerman (oud-korps-

chef van Twente en oud-bestuursvoorzitter van het LSOP. Op de 

website www.bestuurlijknetwerk.nl is onder meer de lijst van geïnter-

viewden te raadplegen.

Van crises leren De Enschedese wijk Roombeek, direct na de vuurwerkramp
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Agressie tegen bestuurders
Een email met dreigende taal of opgewonden bewoners tijdens een bijeenkomst; een burgemeester is in

deze tijd heel wat gewend. “Het hoort bij je professionaliteit om ermee om te gaan” zegt de één en “je

went er nooit aan” is de reactie van de ander. Maar er zijn ook ernstiger bedreigingen en andere vormen

van agressie, die de burgemeester als mens diep kunnen raken, vooral als eigen huis en haard in het

geding komen. 

Vorig jaar zomer deed CNV-publieke zaak een

bescheiden onderzoek naar het fenomeen Agressie

tegen bestuurders en trok bij de minister van

Binnenlandse Zaken en bij de VNG aan de bel.

Inmiddels zijn we een jaar verder en zet het

Burgemeestersblad een aantal ervaringen op 

een rij.

Wim Burgering, inmiddels gepensioneerd burge-

meester, heeft in Barneveld ten tijde van de MKZ-

en vogelpestcrises het nodige meegemaakt. 

Hij vertelt open over zijn ervaringen en ziet zeker

mogelijkheden om collega’s bij te staan.

Ans Withaar, directeur van De Essenburgh, weet

vanuit haar expertise met post-traumatische ver-

werking wat ingrijpende gebeurtenissen met 

mensen kunnen doen. Maar ook weet zij hoe de

gevolgen zijn te beperken. En zij geeft ook enkele

tips over hoe om te gaan met agressie. 

Burgemeesters zijn natuurlijk niet de enige

beroepsgroep die met agressie te maken heeft. 

Ook anderen – binnen en buiten het openbaar

bestuur – worden ermee geconfronteerd. Daarom

keek het Burgemeestersblad ook even buiten de

‘burgemeestersdeur’.
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Wim Burgering heeft het aan den lijve ondervonden

“A
ls burgemeester heb ik drie crises meege-

maakt, waarin ik gevoeld heb dat ik mij

tegen de bevolking moest keren. Dat

waren het hoogwater (1993 en 1995), de MKZ-crisis

(2001) en de vogelpest (2003). De eerste was in mijn

vorige gemeente Rijnwaarden (Lobith-Pannerden). Ik

ben daar niet tot ontruiming/evacuatie van een gebied

overgegaan, omdat mijn directe adviseurs dat niet

nodig achtten. Tegelijk waren er op afstand diverse

autoriteiten die openlijk meenden dat er wel ontruimd

moest worden. Dan word je optreden als burgemees-

ter ondermijnd en raakt het vertrouwen van de bevol-

king beschadigd. ‘We horen over de radio dat we moe-

ten gaan, en u laat ons zitten?’, hoorde ik veel. Juist

omdat ik als burgemeester voor de hoogwatertijd veel

in de contacten met de burgerij had geïnvesteerd, is

het toen niet hoog opgelopen en heeft men mij ver-

trouwd.

GSM-terreur

De tweede, veel ernstiger, crisis betrof de MKZ, die

zich in mijn gemeente in Kootwijkerbroek openbaar-

de. Direct had LNV de plannen klaar om tot grootscha-

lige ruiming over te gaan, ook al was de ziekte slechts

bij één boer geconstateerd. Om verschillende redenen

leidde de ruimingsplannen al snel tot groot verzet.

Het ging tenslotte, tot op de dag van vandaag overi-

gens, maar om één geval. En bij de boeren heerst

altijd de opvatting ‘Gezond vee doodt je niet’. Ook is

de gemeenschap zeer op zichzelf. ‘We hebben altijd

voor ons zelf gezorgd en weten nu ook wel wat goed

voor ons is. De overheid blijft er van af.’ En tot over-

maat van ramp trok de crisis allerlei oproerkraaiers

van buiten aan die met hun GSM-terreur (elkaar bel-

len om in actie te komen) misbruik van de situatie wil-

den maken. Die groepen van buiten hebben mede

gezorgd voor ontvlambare situaties. Gelukkig werd ik

door de politie continu op de hoogte gehouden van

de dreigingen. Vele weken heb ik peletonnen ME met

zwaar materieel beschikbaar gehad en vaak moeten

inzetten.

Ik heb het altijd heel erg gevonden dat mensen die

voor de MKZ wellevende burgers waren, ineens zo in

hun gedrag konden veranderen en betrokken raakten

Bij Wim Burgering, oud-burgemeester van Barneveld, zit het nog in de tenen. Bij tijd en wijle komt het

omhoog en beleeft hij met zijn vrouw opnieuw de bedreigende momenten die hij met de landbouwcrises

heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld als hij over de weg achter zijn huis in Stroe tractoren ziet naderen; dan

zijn de herinneringen aan de agressie ineens weer heel vers. Achteraf ziet hij zeker mogelijkheden om 

burgemeesters die het overkomt terzijde te staan.

Blijf met je fikken  

‘Ik ben geen held, maar je krijgt als 

burgemeester zo’n rol ineens en altijd

onverwachts.’

Om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van

agressiebeleid heeft het A+O-fonds een werkmap agressiebeleid ont-

worpen dat richtlijnen, tips en instrumenten bevat om direct aan de

slag te kunnen gaan met het vormgeven van agressiebeleid. Ook

heeft het fonds het werkboek “Agressie en pesten op het werk” gepu-

bliceerd waarin wordt ingegaan op mogelijke maatregelen om agres-

sie en pesten tegen te gaan. 

aeno.nl (rubriek Arbo, verzuim en reïntegratie)WWW 
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bij excessen. Ook ik was niet meer welkom in het

gebied. ‘Jij gaat weg!’ en ‘we geloven je niet’, kreeg ik

te horen toen ik juist wilde komen om er voor de men-

sen het beste van te maken. Voor de burgers was ik

het gezicht van de crisis. Ik deed de contacten met

LNV, ik was verantwoordelijk voor de openbare orde

en ik was door mijn vele rollen ook de centrale figuur

die de mensen tegen kwamen. En ondertussen was

het natuurlijk niet de gemeente of de burgemeester,

maar het ministerie van LNV dat wilde optreden.

van m’n privé af !

Burgemeester Wim Burgering ten tijde van de vogelpestcrisis
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Op je intuïtie

Spannend werd het tijdens, wat ik altijd maar noem,

de nacht van de brandende strobalen. Enige honder-

den boeren hadden medewerkers van de Rijksdienst

voor de keuring van vee en vlees (RVV) zwaar te pak-

ken genomen en opgesloten in schuren in het gebied.

In een gepantserde auto zijn we toen het gebied bin-

nen gereden om deze mensen vrij te krijgen. Dat

waren angstige momenten; wij overlegden in de pant-

serwagen, terwijl de boeren er op stonden te bonken.

Op een gegeven moment ben ik naar buiten gestapt en

heb gezegd ‘heren, morgen om 13.00 uur overleggen

we in het dorpshuis.’ Ik ben geen held, maar je krijgt

als burgemeester zo’n rol ineens opgedrongen. Dan

doe je de dingen op intuïtie en moet je altijd maar

afwachten of het wel zo goed werkt. In dit geval leidde

het prima af.

Een ander spannend moment kwam toen de ruimin-

gen daadwerkelijk moesten beginnen. Bij een infor-

matiebijeenkomst was er al een broeierige sfeer.

Later escaleerde dat in een volledige blokkade van

het te ruimen gebied en werden de RVV’ers ernstig

bedreigd. Hiermee was de landbouwcrisis op slag

veranderd in een openbare ordekwestie en richtte de

woede zich tegen mij persoonlijk. Ik werd toen het

mikpunt van plagerijen, bedreigingen en agressie. 

Zo werd mijn huis besmeurd en kreeg ik ’s nachts een

grote groep dreigende jongeren voor mijn huis. Dat

was moeilijk omdat op die momenten je privéleven,

je huis en je gezin erin betrokken raakt. Als ze je als

burgemeester aanvallen, gaat het wel, maar ze moe-

ten we met hun fikken van m’n privé afblijven. Ik heb

wel steeds de steun en bewaking van de politie

gehad, maar die waren er soms als het incident al

geweest was.

Twee jaar na de MKZ komt dan ook nog eens de vogel-

pest over je gebied. Maandenlang zat weer het gehele

gebied op slot. Er hebben zich toen geen openbare

orde verstoringen voorgedaan. Vele agrariërs werden

voor de tweede keer getroffen. Emotioneel en finan-

cieel grote drama’s, die de agrariërs en de hele streek

troffen. Barneveld was toen het centrale punt van

intensief overleg van vele instanties. Dan is er sprake

van ‘emotionele orde handhaving’.

Lessen 

Nu, denk ik er nog wel aan terug en ook aan de vraag

welke lessen er te trekken zijn. Voor het optreden van

een burgemeester is het noodzakelijk dat hij de volle-

dige steun van andere autoriteiten heeft. Hij moet

over doorzettingsmacht kunnen beschikken om met

gezag op te kunnen treden. Bovendien is het voor

anderen ook goed om gebruik te maken van de meest

aansprekende figuur, en dat is toch meestal de burge-

meester. Dat hebben we bij de derde crisis die ik heb

meegemaakt – de vogelpest –  goed weten toe te pas-

sen.  We hadden natuurlijk al de de MKZ-ervaring en

dat werkte positief. We konden gebruik maken van de

structuren die er al waren en – hoewel er geen paskla-

re draaiboeken waren – efficiënt tot plannen en uit-

voering komen. De coördinatie tussen de overheden

liep toen ook veel beter.

Open met collega’s spreken

Als burgemeester heb je ten tijde van crises zoveel rol-

len en het is goed je daarop te prepareren. Je moet

zowel weten wat er in de gemeenschap speelt als ook

de weg naar de minister weten te vinden. En je optreden

vraagt in fysieke en mentale zin veel van je. Dat valt niet

zo een-twee-drie te leren. Maar ik denk dat het goed is,

bijvoorbeeld via intervisie-achtige bijeenkomsten, met

collega’s open te spreken wat je kan overkomen. Je kunt

elkaar dan veel steun geven. Ook is het goed om bij de

Lochemconferenties de ervaren burgemeesters met de

nieuwelingen ervaringen te laten delen. 

Maar als het er echt op aan komt, dan sta je er als

burgemeester echt alleen voor. Je zou daar ook wel

wat voor moeten bedenken, bijvoorbeeld een groep

collega’s die er is voor – ik noem het maar – ingrijpen-

de burgemeesterlijke gebeurtenissen. Mensen met

goede voelsprieten die weten wat een burgemeester

doormaakt, waar je op terug kunt vallen of die bij je

langs komen en je indringend vertellen ‘zou jij niet

eens even ….’”

‘Je moet als burgemeester

gewoon je mannetje staan.’

‘Ik ben geen held, maar ook

geen lafaard.’
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Agressie op het werk, wie overkomt het?
“Bijvoorbeeld medewerkers van sociale diensten en

Bouw en woningtoezicht hebben met regelmaat te

maken met agressie, vaak in verbale vorm. Die ont-

staat meestal uit frustratie of een gevoel van machte-

loosheid bij mensen die niks kunnen veranderen aan

hun eigen situatie. De agressie richt zich dan tegen de

medewerker die gezien wordt als de verpersoonlijking

van de uitzichtloze omstandigheden.

We moeten de uitwerking van het verbale geweld

zeker niet onderschatten. Als er gezegd wordt ‘ik weet

je wel te vinden’, doet dat wat met je. Zeker als de

dreiging ook richting je familieleden gaat. Die hebben

helemaal niks met de zaak te maken. Dan is ineens

niet meer je professionaliteit in het geding, maar ook

je persoonlijke leven. Die lijn kun je doortrekken naar

burgemeesters. Een burgemeester treedt als burgerva-

der bij soms heel gevoelige kwesties. Voor de ander is

er vaak een zeer emotionele lading en onvermogen om

er iets aan te doen. De burgemeester moet zich dat

realiseren en – hoe moeilijk dat ook is – die machte-

loosheid van de ander erkennen.”

Is de toename van agressie niet gewoon
inherent aan deze tijd?
“Het was inderdaad 10 jaar geleden ondenkbaar welke

normvervaging we doormaken. Ongekuist taalgebruik

lijkt ineens heel normaal te zijn. Dan sluipt ook de

acceptatie van agressief gedrag er in. Vreemd, maar

daar tolereren we veel meer dan vroeger. Langzaam

zie je de verruwing toeslaan. We hebben in onze ver-

gaande tolerantie afgeleerd om normoverschrijding

aan te pakken. Ik vind het nodig dat de overheid bij

voortduring blijft informeren over de grenzen van wat

wel en niet kan. Anders laat je mensen in de veronder-

stelling dat alles maar kan. Juist een burgemeester

Vaak gevolg van frustratie
en machteloosheid

Agressie is ingrijpend en niet te onderschatten 

Wat kun je doen om agressie tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken? Zijn er tips voor burge-

meesters? Met die vragen ging het Burgemeestersblad op bezoek bij Ans Withaar. Zij is directeur van 

De Essenburgh, een instituut dat trainingen en begeleiding verzorgt, variërend van ‘omgaan met agressie’

tot ‘psychosociale opvang na rampen’

“Het is belangrijk op enige afstand een

maatje te hebben.”
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moet als boegbeeld de grenzen duidelijk aangeven.

Maar ik besef me wel dat de burgemeester zich in een

kwetsbare positie bevindt.”

Hoe zou je de kwetsbaarheid van de burge-
meesters kunnen verminderen?
“Het is belangrijk op enige afstand een maatje te heb-

ben, die jou van buiten de gemeente feedback kan

geven. Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk weten

maar weinigen het te organiseren. Het NGB zou daarin

ook wat kunnen betekenen, bijvoorbeeld door infor-

mele uitblaasavonden te organiseren. Gewoon bij een

borrel mensen laten praten over wat ze meemaken;

dan komen de belevenissen wel los. Je zou in je regu-

liere opleidingenprogramma voor burgemeesters aan

de agressie aandacht kunnen geven. Door je er beter

op voor te bereiden,dan kun je later de gevolgen ervan

beheersbaar maken. Professionalisering moet zich niet

alleen richten op de vakmatige ontwikkeling, maar er

moet ook aandacht zijn voor de menselijke factoren in

het functioneren van de burgemeester.

En ik vind het voor iedereen, ook voor burgemeesters,

te overwegen om een personal coach in te schakelen.

Iemand die je betaald en op je flikker geeft, zeg ik

altijd. Daar kun je dan bijvoorbeeld om de acht weken

vrij mee spreken over je persoonlijk functioneren. Je

zou zelfs kunnen kijken of er in de beroepsgroep zelf

niet een vorm van collegiale coaching op te zetten valt.

Je moet mensen dan wel in die rol trainen, want het

ondersteunen van collega’s is niet een ieder gegeven.

Vaak staan mensen al klaar met oplossingen en oorde-

len, terwijl luisteren veel beter zou zijn.”

Dat klinkt allemaal wel wat soft …
“Nou, een mens bestaat nu eenmaal uit hoofd, hart en

handen. Je zult aan alledrie aandacht moeten beste-

den. Uit de psycho-educatie weten we dat je blijvende

klachten kunt voorkomen door er vroegtijdig bij te zijn.

Een ander facet is de leeftijd. Tussen je 40e en 50e

komt er een lastige fase. Je ontdekt je eigen fysieke

beperkingen. Dingen die vroeger zo makkelijk gingen,

kosten je meer moeite. De reactie is dan vaak nog

meer inspanning te leveren. Als je daarbij als burge-

meester in een eenzame positie verkeert en niemand

je corrigeert, dan brengen de aanslagen op je bioritme

je in de gevarenzone. Je kwetsbaarheid en isolement

nemen toe. En als je dan te maken krijgt met een

ingrijpende gebeurtenis als bedreigingen of geweld,

zijn de gevolgen ook vaak ernstig.”

OK, maar als de agressie zich toch op jou
richt. Wat zou je dan kunnen doen?
“Laat je zo goed mogelijk informeren over wat er

speelt. Wees je bewust dat je eigen gedrag bij de ander

agressie opwekt. Neem de situatie van die ander seri-

eus. Bij heel acute dreiging zou je kunnen proberen om

een afleider te zoeken. Je eigen veiligheid gaat voor

alles, vind ik. Ik zou ook proberen om alles zoveel

mogelijk uit de publiciteit te houden. En ik zou de pro-

blemen thuis bespreken. Ik weet dat het moeilijk is om

je naasten er in te betrekken; je wilt die buiten de pro-

blemen van je ambt houden. Maar met je partner open-

hartig bespreken wat je nu overkomt, voorkomt dat je

in een latere fase echt problemen hebt.” 

Het NGB biedt in zijn opleidingenprogramma

de leergang Zicht op de veiligheidsketen aan.

In deze vijfdaagse leergang staan de verschil-

lende rollen van de burgemeester in de ram-

penbestrijding en crisisbeheersing centraal. De

laatste module, die De Essenburgh verzorgt,

zoomt in op de menselijke kant van de rampen-

bestrijding. De burgemeester (of zijn naaste

relaties) kan n.l. ook zelf zeer persoonlijk

geraakt worden. Meer informatie: NGB-secreta-

riaat, tel.: 070- 373.83.83.

“Maar met je partner openhartig bespre-

ken wat je nu overkomt, voorkomt dat je

in een latere fase echt problemen hebt.”
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Burgemeesters vormen natuurlijk niet de enige beroepsgroep die geconfronteerd wordt met agressie en

geweld. Binnen en buiten de publieke sector zijn er ook anderen die ermee in aanraking komen. Denk maar

eens aan de gemeentelijke diensten, het onderwijs, maar ook de huisartsen en de advocatuur. Een over-

zicht van wat her en der bijeengeraapte informatie.

Arbowet

Op grond van de Arbowet 1998, dient de werkgever

een beleid te voeren dat gericht is op het beschermen

van werknemers tegen agressie en geweld en tegen de

nadelige gevolgen daarvan. Het gaat daarbij zowel om

agressie van burgers (cliënten) als om agressie tussen

medewerkers onderling. Daarnaast is de werkgever

verplicht om de risico’s met betrekking tot agressie en

geweld te inventariseren, te evalueren en een plan van

aanpak op te stellen waarin is aangegeven welke

maatregelen zullen worden genomen in verband met

de bedoelde risico’s en wat de samenhang is tussen

de risico’s. De arbeidsinspectie ziet erop toe of een

werkgever voldoende doet om de medewerkers te

behoeden van agressie en geweld.  Het gaat daarbij

o.a. om cursussen, protocollen, incidentenregistratie

en fysieke en organisatorische maatregelen.

Arboconvenant Gemeenten

De sectorale sociale partners en de staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn al in 2001

overeengekomen om de risico’s van geweld en agres-

sie terug te dringen. Bij het evalueren van dit Arbo-

convenant begin 2005 is geconcludeerd dat in het

algemeen de blootstelling aan agressie en geweld en

de daaraan gerelateerde klachten zijn afgenomen. Er

zijn in die vier jaar veel maatregelen genomen zoals

training van het personeel, het gebruik van de ‘Arbo-

monitor gemeenten om agressie te meten en het ont-

wikkelen van protocollen. Ook in het Verbond Sector-

werkgevers Overheid is het ontwerp agressie en

geweld besproken en is besloten dat er een overheids-

brede aanpak van geweld tegen ambtenaren komt. Er

komt een mediacampagne, enerzijds gericht op de

bescherming van overheidswerknemers en anderzijds

op “opvoeding” van het publiek. Het ministerie van

BZK heeft toegezegd hiervoor geld beschikbaar te stel-

len, maar de concrete invulling van de uitvoeringsas-

pecten moet nog worden vastgesteld. 

Advocatuur

In 2004 werd de Doetinchemse advocaat Machiel Put

in de uitoefening van zijn beroep doodgestoken. Het

incident riep bij de Nederlandse Orde van advocaten

de vraag op hoe groot het probleem van geweld

jegens advocaten is. In een daarop volgend onder-

zoek van de Orde blijkt dat in de afgelopen zes jaar

bijna vijfhonderd advocaten slachtoffer zijn geweest

van lijfelijk geweld en eenderde van de beroepsgroep

verbaal of schriftelijk bedreigd werden. De advocaten-

orde neemt het onderwerp serieus. In de beroepsop-

leiding wordt aandacht besteed aan intimidatie en

geweld. Ook worden advocaten opgeroepen om elk

incident te melden bij de lokale deken en aangifte te

doen bij de politie. Een registratiesysteem is in de

maak en advocatenkantoren zijn gewezen op de werk-

geversplichten.

Onderwijs

Ook in het onderwijs bleek een tragische dood (bij het

Haagse Terra College) de aanleiding om een onderzoek

in te stellen en met een plan van aanpak te komen. Uit

het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van

het personeel zich nog steeds veilig voelt op school.

Als agressie voorkomt, dan betreft het veelal schelden,

bedreigen met geweld, slaan en schoppen en discrimi-

nerende opmerkingen.  Als maatregelen nemen scho-

len het stellen en handhaven van duidelijke regels,

fysieke ingrepen, cursussen en psychosociale hulp.

Voorts richt de aandacht zich vooral op risicogroepen

onder de leerlingen en het vroegtijdig ingrijpen om

erger te voorkomen. 

Ook andere beroepen kennen agressie

Niet bij burgemeesters alleen
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Ook burgemeesters kunnen beroep doen op de inzet van interventieteams

Interventieteams

Hoe te voorkomen dat vroegtijdige schoolverlaters van allochtone afkomst in de criminaliteit terecht-

komen? Wat te doen om etnische spanningen niet uit de hand te laten lopen? Hoe om te gaan met signalen

over eerwraak? En waarom bereikt de hulpverlening niet die groepen die het eigenlijk het hardst nodig

hebben? Dat zijn vragen waar vele lokale bestuurders, beleidsmakers en werkers in het veld mee wors-

telen. Er is vaak moeilijk zelf uit te komen. Daarom heeft Minister Verdonk begin dit jaar interventieteams

geïnstalleerd, die worden ondersteund door FORUM. Ook burgemeesters kunnen de experts van deze 

groepen inschakelen om de gemeente en andere organisaties te ondersteunen.

D
ick Corporaal, oud burgemeester van onder

andere Zwijndrecht, is voorzitter van één van

de interventieteams, namelijk dat zich richt op

interetnische spanningen. “Na de jaarwisseling zijn we

begonnen met ons team, dat bestaat uit mensen van

diverse pluimage. Gemeenschappelijk is de betrokken-

heid en ervaring bij de problematiek. We hebben geen

theoretische wetenschappers of consultants uit het

bedrijfsleven, maar wel mensen die de problemen ver-

staan en je op weg kunnen helpen naar praktische

oplossingen. We merken dat men in het land soms

behoefte heeft aan raad of advies als bijvoorbeeld de

politie, de gemeente en lokale organisaties er niet

meer uitkomen. Een interventieteam kan dan uitkomst

bieden, bijvoorbeeld als sparringpartner. Ook kunnen

we partijen bij elkaar brengen of – als daar om

gevraagd wordt – bemiddelen.”

Rechterhand van Dick Corporaal is Krista Schram. 

Zij verzorgt de ‘intake’ voor het interventieteam. Dat

betekent het in kaart brengen van de problematiek en

kijken of er elders al ervaringen mee zijn opgedaan.

Vervolgens wordt in het voltallige interventieteam

bekeken wie over de juiste expertise beschikt om de

zaak te behandelen. In de praktijk zijn dan voor de

aanvrager twee leden van het team beschikbaar. Die

zorgen voor de directe contacten en bespreken in het

gehele team met regelmaat de voortgang. In het team

zelf is al de nodige kennis en ervaring verzameld, maar

de teams kunnen via FORUM ook een beroep doen op

andere deskundigen.
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met ervaring 
in gekleurde situaties
Lokaal crisismanagement 

De interventieteams zijn door de minister voor

Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, inge-

steld voor een periode van twee jaar. Eén van de doe-

len en prioriteiten is om in beladen situaties het crisis-

management op lokaal niveau te ondersteunen. Het

kan daarbij gaan om adviseren, bemiddelen of het

samenbrengen van partijen. De teams zijn hiervoor te

benaderen door de lokale overheid, instellingen of

specifieke gemeenschappen. Het team kan er ook voor

kiezen de lokale verantwoordelijken of betrokkenen

zelf te benaderen. De interventieteams zijn onafhanke-

lijk in de keuze van hun prioriteiten, acties en inhoude-

lijke adviezen. Bijna per definitie gaat het om gevoeli-

ge kwesties, die met vertrouwelijkheid behandeld

moeten worden. De teams zullen dan ook nooit in hun

acties zelf de aandacht van de media zoeken. Het stre-

ven is erop gericht om via kortlopende interventies

een doeltreffende bijdrage te leveren aan het werk van

de betrokken lokale organisaties. Dat gebeurt altijd in

nauw overleg met alle betrokken partijen.

Bestuurlijke ontkenning

“We zijn al door zo’n 25 organisaties ingeschakeld.

Maar ik denk dat de burgemeesters de folder, die we

aan alle gemeenten hebben gestuurd, niet onder ogen

hebben gekregen”, zegt Dick Corporaal. Als oud-bur-

gemeester weet hij dat gemeenten nog wel een steun-

tje en soms ook duwtje in de rug kunnen gebruiken.

“Mij is opgevallen dat er nog heel weinig gemeenten

jeugdbeleidsplannen hebben en soms is er ook geen

ambtelijke expertise. Als er dan iets is met bijvoor-

beeld Londsdale-jongeren, dan is er ineens veel aan-

dacht. Wij horen ook wel van betrokkenen uit het veld

dat het gemeentebestuur nogal eens de problemen

bestuurlijk ontkent. ‘Hoe kunnen we de gemeente dui-

delijk maken dat het straks misgaat?’, is een gehoorde

klacht uit het veld. Voor een burgemeester is dat toch

belangrijk om die signalen op te pakken. Die merkt

immers de effecten op het gebied van de openbare

orde en veiligheid en hij heeft het overzicht over de

volle breedte van het gemeentelijke beleid.”

Multidisciplinair

Er zijn vier interventieteams, die zich richten op ver-

schillende thema’s: veiligheid en jeugd, interetnische

spanningen, relationele druk en geweld en toeganke-

lijkheid. Doel van de teams is aan gemeenten, politie

en andere organisaties ondersteuning te bieden. De

werkwijze van de interventieteams zal zich in de prak-

tijk moeten ontwikkelen. “De kracht van de teams zit

in de multidisciplinaire samenstelling qua cultuur, ken-

nis en ervaring. En we hebben FORUM als serviceverle-

nende instelling achter ons staan. We proberen de weg

te laten vinden en niks voor te schrijven. Dus dat bete-

kent praktische oplossingen laten zien, handreikingen

bieden en soms ook motiveren. Het interventieteam

kan ook als tussenschakel of als klankbord fungeren.”

“Het is zaak dat men lokaal er iets mee kan”, aldus

Dick Corporaal. “We willen vooral op afstand blijven.

Zo hebben we in een politieregio feedback gegeven op

een analyse die in de regio zelf gemaakt was en heb-

ben we kritisch meegekeken bij de opzet van een

jeugdbeleidsplan. Nadat we een aanvraag hebben ont-

vangen proberen we als interventieteam eerst te kij-

ken wat het probleem is. Vaak is het zo dat we het pro-

bleem in een ander perspectief proberen te plaatsen.

Dan ziet het er soms al heel anders uit. Vervolgens

moet met de aanvrager duidelijk worden wat er weder-

zijds verwacht wordt. Wij gaan er altijd heel open in,

maar doen dat wel met een positief-kritische opstel-

ling. En wat ons betreft blijven we ook op enige

afstand volgen hoe het gaat.”

De vier interventieteams worden ondersteund door FORUM, instituut

voor multiculturele ontwikkeling in Utrecht. Voor algemene informa-

tie kunt u contact opnemen met dr. R. Witte via tel. 030 – 2974239 of

per mail: r.witte@forum.nl
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Frans Wilms als Master of Executive Change Management

Onlangs heeft Frans Wilms zijn opleiding tot Master of Executive Change Management afgerond. Dat deed

de Maasbrachtse burgemeester met een werkstuk dat de titel ‘Geloof, hoop en liefde bij de lokale

overheid’ draagt. Een opmerkelijke titel van een zeer persoonlijk document over zijn rol als burgemeester,

die hij omschrijft als ‘trainer, middenvelder en coach’. Het Burgemeestersblad ging naar Limburg om een

beeld te krijgen van de ontwikkeling die de kersverse master met zijn studie heeft doorgemaakt.

“H
et afnemend vertrouwen van de burgers

in de overheid, dat intrigeert me. Ik voel

me er innerlijk door aangesproken en

heb me de vraag gesteld wat je er als burgemeester in

zou kunnen veranderen en wat dat dan voor mij per-

soonlijk betekent. Met die insteek ben ik in 2004

begonnen met de mastersopleiding. 

Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen, omdat het

niet alleen theorie en praktijk verbindt, maar ook veel

mogelijkheden tot reflectie op de eigen rol in verande-

ringsprocessen biedt.

In het begin was het vooral het begrijpen van de theo-

rie en van de veelkleurige relaties tussen burgers en

overheden. Later kwam de verkenning steeds meer

naar de persoon toe: Wat betekent verandering en wat

doe je er zelf aan. Hoe organiseer je dat de relaties

verbeteren en wat doe jij persoonlijk.

Het positieve versterken

In Maasbracht hebben we een tijd geleden een strate-

giekaart gemaakt, waarin alle projecten van de

gemeente zijn opgenomen. Op basis van onze inzich-

ten nu, zijn we tot de conclusie gekomen dat de meet-

punten die we met z’n allen hadden afgesproken om

de voortgang te monitoren niet deugen. En die meet-

punten hadden we amper een jaar geleden bepaald.

Een opgelegde verandering werkt gewoon niet.

Daarom hebben we bij de opzet van een klachtenlijn

ervoor gekozen om de basis te leggen bij de mogelijk-

heden die de medewerkers zelf zien om klachten te

verhelpen. In plaats van het organiseren van weerstan-

den, creëer je nu een systeem dat ook van de mede-

werkers is. Zo ook de integrale handhaving. We heb-

ben iedere handhaver gevraagd welke verbetering hij

zelf in het proces zou kunnen aanbrengen. Dat geeft

een interessante lijst met – vooral haalbare – verbete-

ringen.

Voor ons was deze nieuwe werkwijze een eye-opener,

ook voor de gemeenteraad. We zien nu de voordelen

door ruimte te geven en de verbeteringen vooral in het

Geloof, hoop en liefde

professionalisering

SIOO is een interuniversitair instituut op het gebied van de organisa-

tiekunde. De instelling verzorgt opleidingsprogramma’s, gericht op

het sturen van en adviseren over organisatie- en veranderingsproces-

sen. De opleiding Executive Change Management is een leiderschaps-

programma bestemd voor bestuurders, directieleden en managers.

Het dertien maanden durende programma richt zich op de ontwikke-

ling van professionele leiderschapscompetenties. Kenmerkend voor

het traject is dat deelnemers vraagstukken van organiseren, leren en

vernieuwen in hun eigen organisatiecontext verkennen en ter hand

nemen vanuit een betrokken en verantwoordelijke positie. Gedurende

de opleiding werken de deelnemers aan een veldtraject in hun eigen

werkcontext. Ter ondersteuning van de deelnemers zijn er seminars,

methodische workshops en begeleide, intercollegiale consultatie-

groepen. Ook verricht de groep een een action-research-project in

Zuid Afrika.

sioo.nl 

“Die rol van middenvelder of verbinder

zit bij mij zo ingebakken.”

WWW 
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proces zelf te zoeken. Zowel raad als medewerkers zijn

er op interactieve wijze en op basis van inhoud bij

betrokken en dat is wel anders dan het volgen van

blauwdrukken of het opleggen van streefgetallen. We

willen juist het positieve versterken.

Middenvelder

Voor mij is ook belangrijk in te zien waar je als burge-

meester staat. Gedurende mijn studie heb ik daar de

metafoor van het voetbal voor gekozen en met name

gekeken naar de trainer, middenvelder en coach. Die

passen goed bij de bestuursstijlen van de burgemees-

ter. Mij past dan de middenvelder het beste, omdat ik

vooral verbinder ben en anderen de ruimte wil geven.

Een trainer is meer iemand met een eigen mening en

een visie, terwijl de coach bijna pastoraal en chirur-

gisch te werk gaat en betrokkenen heel veel feedback

geeft.

Eigenlijk zou ik die rollen alle drie in een goede balans

moeten vervullen. Alleen die rol van middenvelder of

verbinder zit bij mij zo ingebakken. Je hebt dan het

risico dat je de trainersfunctie onvoldoende vervult en

te weinig sturing en richting geeft. En een te gering

accent op de coaching heeft het gevaar dat potentiële

conflicten tussen mensen en opvattingen van mensen

blijven sluimeren.

Rotzooi verkopen

In de opleiding heb ik ook het belang van de eenheid

in het ‘denken, doen en zijn’ ontdekt. Dan is een even-

wichtige verbetering mogelijk. In het kader van de

opleiding ben ik met de medestudenten naar Zuid-

Afrika geweest. Dat was een fascinerende ervaring. 

We waren in Soweto, waar de mensen eigenlijk niets

anders hebben dan zichzelf en rotzooi. In hun denken

en doen hebben zij dat als vertrek genomen. Ze zijn

die rotzooi gaan verkopen en hebben zo een ontmoe-

tingsplek gecreëerd. Dan doe je dus dingen vanuit het

zijn.

Terugkijkend ben ik erg gelukkig dat ik deze opleiding

gevolgd heb. Ik kan de opleiding aanraden aan men-

sen die niet alleen kennis willen nemen van theoreti-

sche inzichten, maar ook willen reflecteren en zichzelf

willen verdiepen. Dat is niet makkelijk want je moet je

eigen gedrag en opvattingen ter discussie willen stel-

len. Wat dat betreft kan ik zeggen dat de opleiding

echt iets met je doet. Veranderingen bewerkstelligen is

niet iets dat je met management-vaardigheden doet,

maar dat je ook zelf moet doen. Als jij begint, dan ont-

staat er ook een proces.”

Evenwichtige verbetering vraagt om een

eenheid in het ‘denken, doen en zijn’.

Frans Wilms, burgemeester van Maasbracht

Burgemeester36/2005  10-10-2005  12:28  Pagina 19



burgemeestersblad 36  200520

E
en weblog is niets meer en niets minder dan een

persoonlijke website of pagina op een website

van een ander. Het geeft de eigenaar van de web-

site de mogelijkheid om via internet met anderen te

communiceren. Het middel is zeer direct en als blogger

(dat is de term voor iemand met een weblog) denk je

veel mensen te kunnen bereiken. Dat zijn grote voorde-

len: je kunt je boodschap rechtstreeks bij burgers bren-

gen en je bereikt mensen die je via de traditionele media

minder gemakkelijk bereikt. Geen wonder dat er, ook bij

burgemeesters, groot animo is om er mee te starten. 

Spontaan en persoonlijk

Nienke Mulder studeerde onlangs af in de Toegepaste

Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente

met een scriptie over weblogs voor lokale politici. “De

charme van het weblog is onder andere dat het spontaan

en persoonlijk is. Politici moeten er voor waken dat het

een teveel beleidsmatig instrument wordt” zegt Mulder.

“Het moet wel iets van de persoon blijven. Dat is één van

de belangrijkste onderscheidende kenmerken van het

weblog dus dat moet wel benut worden. Het moet geen

over-geregisseerd middel worden. Het weblog heeft ook

zo zijn beperkingen, onder andere door de vluchtigheid

van het medium. Ook wordt een weblog vaak pas echt

interessant om te lezen als je het langer volgt.”

Bestuurders die gebruik maken van een weblog moeten

echter ook op hun tellen passen. Aline Klingenberg, uni-

versitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit

Groningen schrijft dit in het Nederlands Juristenblad

(NJB) over de rechtsverhouding tussen webloggende

politici en bestuurders en de internettende burger. Vol-

gens haar moeten bloggende bestuurders  zich bewust

zijn van de consequenties op grond van de Wet open-

baarheid van bestuur en de Algemene wet bestuurs-

recht (Awb). “Teksten op een weblog, zowel van een

bestuurder als van iemand die daarop reageert, worden

als schriftelijk aangemerkt. Met een bericht van een

bezoeker van een weblog moet daarom op gelijke wijze

worden omgegaan als met een conventionele, papieren

brief. Het verwijderen door een bestuurder van een hem

onwelgevallig bericht is te vergelijken met het weggooi-

en van een brief van een burger”, aldus Klingenberg. 

Waarschuwing

“Een burgemeester die een weblog opent en daarop

de mogelijkheid creëert voor bezoekers om te reage-

ren en zelf ook ingaat op vragen die bezoekers stellen,

maakt mijns inziens ex artikel 2:15 Awb kenbaar dat

het mogelijk is om via de elektronische weg te commu-

niceren en vragen te stellen. Verzoeken om informatie

die via deze weg bij het bestuursorgaan binnenkomen,

moeten dan ook door de bestuurder in behandeling

worden genomen.” 

Aline Klingenberg geeft een duidelijke waarschuwing:

“het toenemende gebruik van weblogs door bestuur-

ders en politici is een ontwikkeling die gezien de vele

hits op deze weblogs in een behoefte voorziet. Web-

loggende politici en bestuurders die een bestuursor-

gaan in de zin van de Awb bemensen zullen zich echter

als ze een weblog beginnen, moeten afvragen waarvoor

en hoe ze het willen gebruiken; krijgen bezoekers de

mogelijkheid te reageren, hoe wordt met reacties omge-

gaan, welke reacties worden beantwoord en of de be-

richten op het weblog worden bewaard. Dit kan dan op

het weblog aangegeven worden, zodat duidelijk is wel-

ke rechtsverhouding tussen het webloggende bestuurs-

orgaan en de internettende burger wordt beoogd.”

Ruud van Bennekom

Bloggende burgemeesters
Gerd Leers en Ruud Vreeman hebben er één, maar ook Marc Witteman en de kersverse Jan Rijpstra. Het

weblog is ook bij burgemeesters populair. Inmiddels telt ons land al tientallen zogenaamde ‘bloggende’

burgemeesters, die digitaal een dagboek, gastenboek, agenda of commentaarpagina bijhouden. Niet

alleen de burgemeesters van de grote steden maken er gebruik van, maar ook steeds meer burgemeesters

van kleinere gemeenten. 

Weblogs populair, maar niet zonder risico’s

Informatie over weblogs van bestuurders en politici vindt u o.a. op

destemvan.net.WWW 
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INGE ZONDEN

BEELDMERK IN DE BRANDING
De branding breekt zijn golven voor de

stranden

van onze oud-vertrouwde Nederlanden -

de burgemeester zoekt een eigentijdse

standing

hij breekt zijn hoofd over zijn branding.

O magistraat, zoek geen identiteit

beeld en profiel gebrandmerkt door de

malligheid

van hem die ons in ‘t Engels uit wil leggen 

wat Gij in eigen taal zo duidelijk kunt zeg-

gen.

Een kanttekening bij het zo mooi in een

nieuw jasje gestoken, wel verzorgde

Burgemeestersblad van april 2005.

Waarom moet een prestatie toch een per-

formance zijn en zelfs public?

Waarom moet de boa de bush in? Maar de

personal branding met de elevator pitch

deed de deur dicht en opende een opstan-

dige dichtersader.

GEMEEN
Wat hebben Ivo Niehe en Hanja May-

Weggen gemeen? Hun liefde voor Europa,

voor de provincie? Het zou kunnen. Het

blijft verborgen. Iets anders gemeenschap-

pelijks, in gebrek aan attentheid, trad wel

naar buiten. Openbaarde zich bij het vers-

lindende licht van de camera’s.

Ivo heet in de meimaand op het Malieveld

aanwezigen welkom: ‘welkom Majesteit,

welkom minister-president en andere

excellenties’, jawel, jawel. De burgemees-

ter van Den Haag was er ook. Eerste rij. 

Of toch niet? Niet genoemd. Niet welkom?

Zijn mooie keten brandt hem om de schou-

ders. Het edelmetaal wordt zwaarder dan

ooit. De rust zelve, toch. De handen kalm

voor zich. Of ziet men daar plotseling boks-

handschoenen aan, om die Ivo eens fors

over zijn gladde podium te drijven?

Ja, ook zij. Hanja heet aanwezigen in het

Brabantse Provinciehuis welkom:

‘Koninklijke Hoogheid, onze minister-presi-

dent’ – en ook weer excellenties – jawel.

De burgemeester van den Bosch is er ook.

Eerste rij. Werkelijk? Niet vermeld. Niet

welkom? Zijn prachtige keten snijdt zwaar

door het onberispelijke kostuum. Of werd

hij juist licht en overbodig, onhandig,

ongewenst? Rust, gelatenheid, de waardig-

heid zelve, natuurlijk. Of ziet men daar

plotseling zijn keten kogelslingerend weg-

geworpen, een voorspelbaar doel tege-

moet?

Bij wie moeten Ivo en Hanja in de leer?

Dezelfde meimaand gaf het antwoord:

George Double-W.  Margraten. De burge-

meester is er ook. Weer een officiële

begroeting: ‘Your Majesty, mr. prime-minis-

ter, mr. mayor.’ Jawel, jawel – er is ten lan-

gen leste recht gedaan aan de trouwe

ketendragers, aan de altijd aanwezigen,

aan de onvermoeibare volgers. De mach-

tigste man ter aarde groet de eerste burger

van Margraten. Zijn keten schittert met

ongekende en koesterende pracht. Rust,

kalmte, beheersing, vanzelf. Maar hoort

men daar niet een bevrijdend, juichend,

dankbaar burgemeesterskoor opklinken,

recht uit het hart vanonder die keten?

Bush als leermeester. Die ervaring hebben

Ivo Niehe en Hanja May-Weggen nu ook

gemeen.

Eppo van Veldhuizen, 

oud-burgemeester Oss
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Jubileumcongres 50 jaar NGB

Zoals bij u bekend zal zijn viert het

Genootschap dit jaar zijn 50-jarig bestaan.

Dat gebeurt op 6 oktober a.s. in Alphen

aan den Rijn tijdens het jubileumcongres

van het NGB. Het ochtendprogramma staat

in het teken van het jubileum en in de mid-

dag vindt een inhoudelijk congres plaats

over sociale cohesie en de rol van de bur-

gemeester daarbij. Vanwege het speciale

karakter van het congres zijn dit jaar ook

de partners van de leden van harte uitge-

nodigd aan het congres deel te nemen.

Inmiddels is de inschrijving al in volle gang

en hebben vele burgemeesters zich al als

deelnemer ingeschreven. Wanneer u zich

ook wilt inschrijven, maar de papieren niet

meer in uw bezit heeft, dan kunt u dat ken-

baar maken aan het NGB-secretariaat via

telefoonnummer 070 – 373.83.83.

Leve de burgemeesters-
verkiezingen !

De invoering van de gekozen burgemeester

in 2006 mag dan wel van de baan zijn,

maar burgemeestersverkiezingen gaan

gewoon door. Eind 2003 werd Gerd Leers

al gekozen tot beste burgemeester en

begin 2004 werd Job Cohen winnaar van

het VARA-programma Grootmeesters. Dit

jaar bestaat Binnenlands Bestuur 25 jaar

en organiseert het weekblad het

Overheidsbal 2005. In dat kader is er de

verkiezing van de beste burgemeester over

de afgelopen 25 jaar. Er is zowel een vak-

genotenprijs als een publieksprijs. 

overheidsbal.nl.WWW

(van onze correspondent in Frankrijk).

Niet vaak waren er zoveel Europese bur-

gemeesters bijeen als op 9 mei 2005 in

de tuin van de ambtswoning van de

Franse premier. Het grote gazon van

Hotel Matignon (het Franse Catshuis)

was die dag bezet door honderden bur-

gemeesters van gemeenten in Europa,

die een jumelage hadden met een

Franse stad of dorp. 

Premier Raffarin had de uitnodiging ver-

stuurd in het kader van de Dag van

Europa. De arme premier kon op het

moment van uitnodiging niet weten dat

hij op 9 mei wegens een acute zieken-

huisopname niet bij de ontvangst kon

zijn. Misschien had hij wel rekening

gehouden met een Frans non over de

Grondwet, dat hem inderdaad fataal is

geworden. Hij is inmiddels afgetreden. 

Niettemin was het korte bezoek aan

Parijs, op uitnodiging en kosten van de

Franse regering, voor de paar

Nederlandse collega’s een aardige

onderbreking in de werkweek. De con-

tacten met de burgemeesters van de

eigen jumelagestad konden worden

aangehaald en het was aardig al die

Europese “soortgenoten” te zien. Vooral

de Ierse collega’s maakten indruk, want

zij hadden hun indrukwekkende ambts-

ketens meegebracht. Ook van achteren

zijn de burgemeesters daar herkenbaar. 

E E N  T U I N  V O L  B U R G E M E E S T E R S

Een tuin vol burgemeesters, toegesproken

door Michel Barnier, minister van Buiten-

landse Zaken en Claudie Haignere, gede-

legeerd minister van Europese aangelegen-

heden.

Ook van achteren burgemeester.
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Leve de internationale 
burgemeestersverkiezingen !

Wellicht nog prestigieuzer is de internatio-

nale verkiezing tot worldmayor 2005.  Vorig

jaar ging deze award naar Edi Rama, burge-

meester van de Albanese hoofdstad Tirana.

Inmiddels is de 2005-editie van de wereld-

burgemeestersverkiezing in de finale

terechtgekomen. Er zijn 65 finalisten waar-

op iedereen ter wereld een stem kan uit-

brengen. Ruud Vreeman, burgemeester van

Tilburg is als eerste Nederlandse burge-

meester doorgedrongen tot die finale. De

Nederlandse finalist wordt aangeprezen

vanwege zijn goede antenne  voor wat er bij

de bevolking leeft. Hij weet die gevoelens

met het beleid van de stad te verbinden.

‘Onze Ruud’ moet het in de finale o.a.

opnemen tegen de burgemeesters van

New York, Rio de Janeiro, Addis Abeba en

… Mississauga. Burgemeester van deze

Canadese stad (800.000 inwoners) is Hazel

McCallion. Zij is 86 jaar en al ruim 26 jaar

burgemeester van Mississauga.

Informatie en stemmogelijkheid: 

worldmayor.com 

Nederlands-Duitse
Burgemeestersconferentie

Op 2 december 2005 vindt in het Twentse

Lattrop de tweede Nederlands-Duitse Bur-

gemeestersconferentie plaats. Tijdens de

conferentie komen de belangrijkste verschil-

len in de politieke cultuur van Duitsland en

Nederland aan bod. Sprekers uit beide lan-

den gaan in op de vraag hoe deze tot uiting

komen in de inrichting van het openbaar

bestuur en meer specifiek in de taken en

bevoegdheden van burgemeesters.  De bij-

eenkomst wordt georganiseerd door het

Duitsland Instituut Amsterdam in samen-

werking met de heer mr. F.P.M. Willeme, bur-

gemeester van deTwentse gemeente Dinkel-

land. U kunt zich nu al (eventueel voorlopig)

aanmelden, het liefst per mail: aanmelding-

@dia.uva.nl (o.v.v. burgconf 2005) of telefo-

nisch: 020-5253690. Kosten voor deze 

bijeenkomst bedragen 90 euro. U ontvangt

na aanmelding in september een program-

ma met inschrijvingsformulier waarop u

kunt aangeven wat uw wensen zijn.

Symposium decoratiestelsel

Het Kapittel voor de Civiele Orden houdt

op 25 september a.s. een symposium over

het decoratiestelsel. Dit jaar is het nl 10

jaar geleden dat het stelsel werd herzien.

Om dat jubileum luister bij te zetten vindt

dit middagsymposium in Den Haag plaats.

Diverse sprekers zullen er hun ervaringen

met het herziene stelsel voor het voetlicht

brengen. Meer informatie kunt u verkrijgen

bij het Kapittel (tel: 070 – 375.12.10) 

Jubileumboek NGB

Zoals al eerder aan de burgemeesters is

bericht, heeft het NGB een jubileumboek in

de maak, dat tijdens het congres op 6

oktober a.s. zal worden gepubliceerd. In

het boek komt een schets van de ontwik-

kelingen in het ambt en het Genootschap

in de afgelopen vijftig jaar. Daarnaast

wordt ook de beroepsgroep in beeld

gebracht via zogenaamde capita selecta,

facetten die de beroepsgroep markeren.  

Voor het boek is het Genootschap nog

steeds op zoek naar foto’s en ander materi-

aal, die de burgemeesters goed in beeld

brengen. Wanneer u over dergelijk beeld-

materiaal beschikt, dan verzoeken wij u dit

voor het boek beschikbaar te stellen. U

kunt dit opsturen aan het NGB-secretari-

aat, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag.

Digitaal materiaal kunt u sturen via

info@burgemeesters.nl. De uiterste

inzendtermijn is 1 augustus 2005.

Opleidingenprogramma

Het opleidingenprogramma 2005 draait in

volle gang. In de tweede helft van het jaar

zal nog een groot aantal cursussen uit het

programma plaatsvinden. Daarnaast zal

begin september aan de burgemeesters

nog een aanvullend opleidingenaanbod

gedaan worden. U heeft dan de mogelijk-

heid zich als deelnemer voor diverse nieu-

we cursussen in te schrijven.

Lochem 2006

Het lijkt ver weg, maar de voorbereidingen

voor de 2006-editie van de Lochemconfe-

renties zijn al weer gestart. Het thema van

de conferenties zal rond de collegevorming

komen te liggen. Het onderwerp is echter

nog zo divers dat eerst een nadere thema-

verkenning moet plaatsvinden. Gaat het om

de informateursrol van de burgemeester?

Welke dilemma’s zijn er als mogelijke for-

mateur? Welke inhoudelijke rol is er voor

de burgemeester ten aanzien van het colle-

ge- en raadsprogramma? En hoe kun je het

integrale en collegiale bestuur versterken?

De Commissie Professionalisering van het

NGB is bezig deze vragen te verkennen en

om te zetten in een programma voor de

conferenties. In het najaar van 2005 kunt u

het programma tegemoet zien.
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WWW risicoencrises.nl

Website van het Experticentrum Risico-

en Crisiscommunicatie van het ministerie

van BZK. De site is een virtuele gemeen-

schap voor de professionals op het

gebied van risico- en crisiscommunicatie.

Zij kunnen op deze site informatie met

elkaar uitwisselen, wetenschappelijke

informatie raadplegen, praktijkvoorbeel-

den uitwisselen en beleidsstukken

opvragen.

service
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