
PROFESSIONALISERINGSAGENDA   Oktober 2018
VERENIGING
VAN GRIFFIERS

Door de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers (VvG) is in de periode mei 2018 tot en met septem-
ber 2018 onderzoek gedaan naar professionalisering en opleidings- en trainingsbehoeften van raads- en statengriffiers. 
Door middel van twee digitale vragenlijsten (één uitgezet onder alle raadsgriffiers en één onder alle statengriffiers) is 
informatie opgehaald. 

ONDERZOEK & LOOPTIJD RESPONS VERVOLG

De digitale vragenlijst onder raadsgriffiers is opengesteld op 
17 mei 2018 en heeft open gestaan tot 20 augustus 2018. 
De digitale vragenlijst onder statengriffiers is opengesteld op 
4 juni en heeft open gestaan tot 20 augustus. De link naar de 
digitale vragenlijst is verspreid onder alle raads- en staten-
griffiers. Dat is gebeurd door middel van het versturen van 
e-mails (persoonlijk) en ook - ter herinnering - door middel 
van de wekelijkse ledenbrief (headlines) van de VvG.

In totaal zijn 199 raadsgriffiers begonnen aan het invullen 
van de vragenlijst. Van de 12 statengriffiers zijn er 8 begonnen 
aan het invullen van de lijst. Dat komt neer op een respons 
van respectievelijk 53 procent (onder de raadsgriffiers) en 
67 procent (onder de statengriffiers).

Een deel van de uitslagen is verwerkt in een infographic. Die vind 
je hier. Deze infographic is gebaseerd op de uitkomsten uit het 
onderzoek onder de raadsgriffiers. Niet alle uitkomsten tellen op 
tot 100%. Dat komt omdat soms een top 3 of top 5 is gepresen-
teerd en omdat een aantal keer antwoordcategorieën (‘anders’ 
of ‘geen van beide’) buiten beschouwing zijn gelaten. De 
uitkomsten van het onderzoek onder de statengriffiers en alle 
uitkomsten van het onderzoek onder raadsgriffiers vind je hier.

Bij het duiden van de uitkomsten en bij het ophalen van 
inbreng voor de professionaliseringsagenda is dankbaar 
gebruik gemaakt van de kennis en kunde van velen. In (groeps)
gesprekken is input opgehaald bij wetenschappers, ervarings-
deskundigen en vertegenwoordigers van de beroepsgroepen 
van raadsleden, burgemeesters en gemeentesecretarissen. 

Dank gaat uit naar: Jorgen Schram (Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur), Ira van Keulen (Rathenau Instituut), Rien 
Fraanje (Raad voor het Openbaar Bestuur), Eddy Habben Jansen 
(ProDemos), Ruud van Bennekom (Nederlands Genootschap 
van Burgemeesters), Julien van Ostaaijen (Tilburg University), 
John Bijl (Periklesinstituut), Frank Speel (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten), Claartje Brons (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Sander van 
Waveren (Vereniging van Gemeentesecretarissen), Jos Hessels 
(burgemeester Echt-Susteren), Henk Bouwmans (Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden) en Martin Sagel (oud-raadslid en 
oud-bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden).

In vier regiosessies - georganiseerd in de laatste week van 
augustus en de eerste week van september 2018 - is met in 
totaal 40 raads- en statengriffiers gesproken over de inhoud 
van de professionaliseringsagenda.   

Het opzetten en uitvoeren van het onderzoek is begeleid door 
een begeleidingscommissie, bestaande uit drie leden uit de 
commissie professionalisering: Katje Bolt (statengriffier 
Noord-Holland), Berry van ‘t Westeinde (raadsgriffier Goirle) 
en Jan Karens (raadsadviseur Utrecht). Bernadette Jansen 
(raadsgriffier Voorst) en Geert van Soest (raadsgriffier Venlo) 
waren respectievelijk als bestuurslid VvG en voorzitter van 
de commissie professionalisering nauw betrokken bij de 
uitvoering van het onderzoek. De uitvoering was in handen 
van Sabine de Kroon (bestuursadviseur VvG) en Jasper Loots 
(www.jasperloots.nl). 

TOELICHTING & VERANTWOORDING
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BENIEUWD NAAR ALLE
UITSLAGEN? KLIK DAN HIER

DE PROFESSIONALISERINGS-
AGENDA KUN JE HIER DOWNLOADEN

http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Uitkomsten%20Griffiersonderzoek%20infographic.pdf
http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/uitslag%20griffiersonderzoek.pdf
http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/uitslag%20griffiersonderzoek.pdf
http://griffiers.nl/files/vvgtest_csshtml_nl/Professionaliseringsagenda%20infographic.pdf

