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Op 1 april 2011 is het sectoraal functiewaarderingssysteem HR21 door de VNG opgeleverd. Hierin is ook 
een generieke functiebeschrijving voor de griffier opgenomen. In bijgaande ledenbrief aan griffiers en 
leden van werkgeverscommissies geven de VvG en Raadslid.nu hierover informatie en advies. 

Aanpassing van de functiebeschrijvingen 
HR21 biedt gemeenten een totaalpakket aan generieke functiebeschrijvingen. Gemeenten kunnen deze 
met lokaal maatwerk aanpassen door gemotiveerd van de standaardbeschrijving af te wijken. Bij 
bijgaande ledenbrief vindt u ook een aangepast modelprofiel. Dit model stemt inhoudelijk beter overeen 
met de functiebeschrijving Griffier die in 2007 door VvG en P&O services is opgesteld en door VNG, VvG 
en Raadslid.NU is opgenomen in de Handreiking 'Rechtspositie Griffie(r) in het decentrale bestuur'. Wij 
adviseren u om van het aangepast modelprofiel gebruik te maken. VvG en de vereniging van raadsleden, 
Raadslid.NU adviseren u voorts om uw werkgeverscommissie hierover te informeren. 

Bevoegdheid tot het vaststellen en aanpassen van de functiebeschrijvingen 
Voor de functie van griffier geldt dat de (werkgeverscommissie uit de) gemeenteraad bevoegd is om de 
functiebeschrijving (aan te passen en) vast te stellen. Zie hiervoor eerder genoemde Handreiking en de 
recente brief van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 30 juni 2011 aan de gemeenteraden en 
colleges van burgemeester en wethouders. 
Omdat het CvA over de functiewaardering binnen HR21 nog nadere informatie zal verstrekken vinden wij 
het van belang dat het HR21 profiel van de griffier alle voor de complexiteit van de functie 
onderscheidende elementen bevat. 
Wij pleiten er daarom voor dat u of uw raad in een vroegtijdig stadium (mede) richting geeft aan de lokale 
inpassing van HR21, die voor de overige gemeentelijke functies onder aansturing van het college van 
B&W en de afdelingen P&O zal geschieden. 

Nader informatie 
De VvG heeft advies gegeven bij de totstandkoming van HR21. Over onze inzet en de bereikte resultaten 
verwijs ik u graag naar bijgaande brief en onze website www.qriffiers.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met de expertgroep van de commissie Belangenbehartiging door een mailverzoek te sturen 
aan ons secretariaat via vvg@vnq.nl. 

Hoogachtend, 

Jaap Paans, 
Voorzitter VvG 

http://www.gn
http://www.qriffiers.nl
mailto:vvg@vnq.nl


Vereniging van G r i f f i e r s R A A D S L I D NU 
N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R R A A D S L E D E N 

Aan de griffiers en de werkgeverscommissies van de gemeenten in Nederland 

27 juli 2011 

HR21 EN DE FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR DE GRIFFIER 

Geachte griffier, 

Geachte werkgeverscommissie, 

De VNG en het College voor Arbeidszaken (CvA) hebben een nieuw functiewaarderingssysteem 

ontwikkeld. Doel is om binnen en tussen gemeenten een toekomstbestendig HR beleid mogelijk te 

maken met zoveel mogelijk uniforme toepassing van generiek beschrijven en waarderen van 

gemeentelijke functies. 

In de aanloop naar het verschijnen van de Handreiking 'Rechtspositie van de Griffie(r) in het decentrale 

bestuur' heeft de Vereniging van Griffiers (VvG) aan de VNG verzocht te kunnen participeren in de 

totstandkoming van de Griffiespecifieke profielen. 

Op 1 april 2011 is het sectoraal functiewaarderingssysteem (HR21) opgeleverd door de VNG. Het 

omvat een functiewaarderingsmethodiek, een volledig functieboek met generieke functiebeschrijvingen 

en daaraan gerelateerde dienstverlening. In HR21 is in een aparte kolom ook een generieke 

functiebeschrijving van de griffier opgenomen. Er is sprake van één profiel in twee modaliteiten: met en 

zonder leidinggevende taak. 

De VvG en de vereniging van raadsleden, Raadslid.NU informeren u op deze manier over de 

totstandkoming van de beschrijving en ons advies over de ontwikkelde functiebeschrijving. 

Onze inzet 

De keuze om een nieuw, modern functiewaarderingssysteem te ontwikkelen, bood een kans om op een 

toekomstbestendige wijze invulling te geven aan de bijzondere (rechts)positie van de griffier. Bestaande 

functiewaarderingssystemen voorzien hierin niet of in onvoldoende mate. Het bestuur van de VvG heeft 

daarom in 2008 met de VNG afgesproken om mee te doen met de ontwikkeling van het sectoraal 

functiewaarderingssysteem. 
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Wat wilden we bereiken? 

In 2009 heeft de VvG gesproken met de VNG over de voorwaarden voor deelname aan dit traject. 

Voor ons waren in deze gesprekken de volgende aspecten als toetsingskader van belang: 

de rechtspositie van de griffier i.r.t. een sterke positie voor de raden in het duale bestel; 

een gelijke behandeling van vergelijkbare elementen van de functie van griffier en secretaris in het 

functiewaarderingstraject en 

het maken van een goede vertaalslag van het profiel van de Vereniging van Griffiers naar de 

generieke beschrijving in HR21. 

Wat is goed? 

Wij zijn tevreden over de ruimte die wij hebben gekregen om mee te denken in dit proces. Ook zijn wij 

positief over de inzet en betrokkenheid van de 'bouwers' van dit systeem: Buitenhekplus en 

Leeuwendaal. 

Met de ontwikkeling van het HR21-profiel van de griffier en de voorgestelde positionering van deze 

functie in het functiegebouw is een duidelijke stap gezet in de goede richting: 

Er is bij VNG & CvA aandacht en erkenning voor de bijzondere (rechts)positie van de griffier. 

Er is een eerste vertaalslag gemaakt van een specifieke naar een generieke beschrijving van de 

functie van griffier. Daarmee wordt aangesloten op een trend in steeds meer gemeenten. 

De griffiersfunctie wordt als een eindverantwoordelijke functie aangemerkt. 

Het HR21 profiel voor griffiers dat is opgeleverd in twee modaliteiten biedt een bruikbaar kader voor 

sologriffiers en griffiers die leiding geven aan een griffie. In de nieuwe systematiek wordt het 

leidinggeven aan grote groepen minder zwaar gewogen dan de nu in gemeenten gehanteerde 

systemen. In het profiel is vastgelegd dat griffiers, zonder eigen griffie, functioneel leiding geven. Dit 

is een relevant aspect van de functie. 

Wat kan beter? 

Wij vinden dat het HR21-profiel op enkele onderdelen nog aangevuld zou moeten worden: 

Een aantal taken uit het VvG-profiel van 2007 is niet verwerkt in het HR21 -profiel. 

Gelijksoortige taken van griffier en secretaris zijn in het HR21-profiel niet allemaal (gelijk) benoemd. 

Bijgaand ontvangt u een aangepast profiel dat aan beide punten tegemoet komt. Wij beschouwen de 

bestaande VvG functiebeschrijving uit 2007 onverminderd als specifiek beschreven ondergrens. Een 

stevige invulling van de functie is belangrijk om een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning aan de 

gemeenteraad te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst. 

Relatie met de functiewaardering 

HR21 gaat uit van twee invalshoeken voor de te waarderen gezichtspunten: 

kunnen (keuze & creativiteit, kennis & inzicht, sociale interactie) 

mogen (vrijheden, verantwoordelijkheden en rol) 

Vereniging van G r i f f i e r s R A A D S L I D NU 
N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R R A A D S L E D E N 
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Wij hebben, net zoals de pilot- en klankbordgemeenten, geen inzicht gekregen in de uitkomsten van de 

test-waarderingen. 

De relevante vraag is of het functioneren in een netwerkomgeving op strategisch, tactisch en 

operationeel niveau, dat zo kenmerkend is voor de functie van griffier, wel voldoende tot uitdrukking 

komt in dit systeem? Wij adviseren nadrukkelijk dit lokaal te toetsen aan de hand van het wettelijk 

toetsingskader! 

Het toetsingskader 

De griffier die evenals de secretaris bij wet wordt benoemd, is eerste adviseur van de gemeenteraad en 

eindverantwoordelijk functionaris. Daarom vinden wij dat de griffier op alle gezichtspunten in principe het 

maximale niveau zou moeten scoren en dat daar alleen goed onderbouwd van kan worden afgeweken. 

Advies aan de leden 

Gemeenten zijn niet verplicht deel te nemen aan HR21. Als gemeenten dat wel doen is de 

gemeenteraad als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de 

functiebeschrijving van de griffier. HR21 heeft een meerwaarde, maar wij adviseren gemeenteraden en 

eventuele werkgeverscommissies om het profiel op onderdelen aan te vullen. In de bijlagen treft u 

daarvoor een concepttekst aan als revisie-exemplaar met aangebrachte aanpassingen. Een definitieve 

tekstversie van het generieke profiel zoals wij dat voorstellen, is zowel als pdf versie als worddocument 

te vinden op onze website. 

Gemeenten die overgaan naar een generieke beschrijving, maar geen gebruik maken van HR21, 

kunnen het bijgaande, aangevulde profiel als voorbeeld gebruiken. Op deze manier hoeft u niet opnieuw 

het wiel uit te vinden. 

Gemeenten die niet overgaan tot het generiek beschrijven van functies kunnen het in 2007 vastgestelde 

profiel van de VvG als referentiekader blijven gebruiken. Dit profiel is ook als bijlage bijgevoegd. 

Tot besluit maken we u er op attent dat de bouwers van HR21 er voor hebben gekozen om een zo klein 

mogelijk aantal generieke functies te beschrijven. Dit betekent dat alle overige griffiefuncties 

gecategoriseerd zijn onder één of meerdere van de andere generieke profielen in HR21. 

Wij zijn het vanuit de consequente benadering van de aard van de functie niet eens met die keuze. Wij 

adviseren u daarom gebruik te maken van andere generieke functieboeken of functiehuizen die recent 

door gemeenten zijn ontwikkeld. Op onze websites vindt u verwijzingen naar een recente vastgestelde 

functiefamilie Raadsondersteuning waarin ook andere griffiefuncties generiek zijn beschreven. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verwijzen u voor verdere informatie of 

actueel nieuws naar onze websites www.qriffiers.nl en www.raadslid.nu . Specifieke vragen kunt u 

mailen aan het VvG secretariaat: vva@vng.nl . Deze worden dan uitgezet bij de VvG expertgroep. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Vereniging van Griffiers, Namens de vereniging Raadslid.NU, 

*t 
Jaap Paans, Peter Otten, 

Voorzitter Voorzitter 

Vereniging van G r i f f i e r s R A A D S L I D NU 
N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V O O R R A A D S L E D E N 
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Bijlage. 
Advies van de Vereniging van Griffiers tot aanpassing HR21 profiel 

Griffier I * 

Functiereeks Politiek: 

Eindverantwoordelijk voor het adviseren over en ondersteunen van processen van de 
gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen, inclusief het verlenen van hieraan 
gekoppelde producten en diensten en het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het 
politieke besluitvormingsproces. Gooit functioneel sturing aan functiehouders en de kwaliteit van 
producten/diensten buiten de dirocto hiörarchischo invloodssfoor. Er is sprake van politieke 
dynamiek-en met veelal tegenstrijdige belangen. 

Overwegende functiekenmerken: 

Geeft als eindverantwoordelijke integraal leiding aan de medewerkers van de griffie die 
belast zijn met de raadsondersteuning en draagt zorg voor de ontwikkeling van een 
visie op en de doorontwikkeling en innovatie van de raadsondersteuning. 
Geeft functioneel sturing aan functiehouders en de kwaliteit van producten/diensten 
buiten de directe hiërarchische invloedssfeer. 
Is eindverantwoordelijk voor de griffio bedrijfsvoering en effectiviteit van de 
raadsondersteuning en het realiseren van gestelde bestuurlijke en ambtelijke 
doelen. 
Ondersteunt de gemeenteraad en raadscommissies raadsorganen procesmatig en 
logistiek in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende 
taken. 
Levert als eerste adviseur, vanuit een strategische kader en wettelijke context, gevraagd 
en ongevraagd advies en bijstand aan de gemeenteraad, raadscommissies en zijn 
leden. 
Ontwikkelt, innoveert en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de 
randvoorwaarden van de instructie voor de griffier. 
Signaleert en vertaalt (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen naar het eigen 
werkterrein en het domein van de gemeenteraad. 

' Griffier met griffiemedewerkers 
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Generieke taken 

Resultaatgebied 1: Advisering raad 

• adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en toepassing van 
raadsinstrumenten. 

• initieert, volgt en evalueert complexe en strategische bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt 
deze in initiatieven, uitvoeringsplannen en voorstellen. 

• bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en 
beheersinstrumenten. 

• adviseert over en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
communicatiebeleid van de raad. 

• stuurt, regisseert en adviseert de raad over strategische processen en vraagstukken op 
het gebied van bestuur en organisatie en begeleidt onderzoeken van en voor de raad. 

• draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan de raad en raadscommissies voorgelegde 
adviezen. 

Resultaatgebied 2: Ontwikkeling 

• adviseert over en ondersteunt bij de totstandkoming van de (strategische) termijnagenda 
en de invulling van de beleid- en beheercyclus. 

• adviseert over het functioneren van de raad en draagt zorg voor de ontwikkeling en 
implementatie van procedures en werkprocessen. 

• bevordert en bewaakt de professionele facilitering en invulling van de rol van de raad. 
• bevordert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet 

verbetervoorstellen. 

Resultaatgebied 3: Integraal management 

• draagt zorg voor het management van de griffie raadsondersteuning. 
• draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en 

diensten. 
• draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en 

het monitoren en bijsturen van de performance. 
• draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de organisatie. 
• bevordert en draagt zorg voor het informatiebeheer en de externe ontsluiting van 

bestuurlijke stukken. 
• is bestuurder in de zin van de WOR voor de medewerkers van de griffie. 

Resultaatgebied 4: Procesmanagement 

• stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken. 
• draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen. 
• realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire 

ondersteuning. 
• verzorgt en bewaakt de afstemming en verbinding tussen gemeenteraad, college en 

ambtelijke organisatie. 
• voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen. 

Resultaatgebied 5: Netwerken 

vertegenwoordigt de raad in interne en externe overlegsituaties. 
ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk . 
initieert en bevordert samenwerking met (externe) organisaties/partijen. 
bewaakt en stuurt de interne en externe raadscommunicatie. 
bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden, 
creëert intern draagvlak voor beleid en beleidsontwikkelingen. 

Algemene functie eisen 

Indicatief werk- en denkniveau: WO 
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Griffier II 

Functiereeks Politiek: 

Eindverantwoordelijk voor het adviseren over en ondersteunen van processen van de 
gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen, inclusief het verlenen van hieraan 
gekoppelde producten en diensten en het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het 
politieke besluitvormingsproces. Gooft functioneel sturing aan functiohouders on do kwaliteit van 
producten/diensten buiten do directe hiërarchischo invloedssfeer. Er is sprake van politieke 
dynamiek-en met veelal tegenstrijdige belangen. 

Overwegende functiekenmerken: 

Draagt zorg voor de ontwikkeling van een visie op de raadsondersteuning en de 
doorontwikkeling en innovatie van de raadsondersteunino. 
Geeft functioneel sturing aan functiehouders en de kwaliteit van producten/diensten 
buiten de directe hiërarchische invloedssfeer. 
Is eindverantwoordelijk voor de griffio bedrijfsvoering en effectiviteit van de 
raadsondersteuning en het realiseren van gestelde bestuurlijke en ambtelijke 
doelen. 
Ondersteunt procesmatig en logistiek de gemeenteraad en raadscommissios 
raadsorganen in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en kaderstellende 
taken. 
Levert als eerste adviseur, vanuit een strategische kader en wettelijke context, gevraagd 
en ongevraagd advies en bijstand aan de gemeenteraad, raadscommissies en zijn 
leden. 
Ontwikkelt, innoveert en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de 
randvoorwaarden van de instructie voor de griffier. 
Signaleert en vertaalt (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen naar het eigen 
werkterrein en het domein van de gemeenteraad. 

' Griffier zonder griffiemedewerkers 
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Generieke taken 

Resultaatgebied 1: Advisering raad 

• adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en toepassing van 
raadsi nstru menten. 

• initieert, volgt en evalueert complexe en strategische bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt 
deze in initiatieven, uitvoeringsplannen en voorstellen. 

• bevordert en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en 
beheersinstrumenten. 

• adviseert over en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het 
communicatiebeleid van de raad. 

• stuurt, regisseert en adviseert de raad over strategische processen en vraagstukken op 
het gebied van bestuur en organisatie en begeleidt onderzoeken van en voor de raad. 

• draagt zorg voor de integrale toetsing van de aan de raad en raadscommissies voorgelegde 
adviezen. 

Resultaatgebied 2: Ontwikkeling 

• adviseert over en ondersteunt bij de totstandkoming van de (strategische) termijnagenda 
en de invulling van de beleid- en beheercyclus. 

• adviseert over het functioneren van de raad en draagt zorg voor de ontwikkeling en 
implementatie van procedures en werkprocessen. 

• bevordert en bewaakt de professionele facilitering en invulling van de rol van de raad. 
• bevordert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet 

verbetervoorstellen. 
• bevordert en draagt zorg voor het informatiebeheer en de externe ontsluiting van 

bestuurlijke stukken. 

Resultaatgebied 3: Procesmanagement 

• stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken. 
• draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen. 
• realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire 

ondersteuning. 
• verzorgt en bewaakt de afstemming en verbinding tussen gemeenteraad, college en 

ambtelijke organisatie. 
• voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen. 

Resultaatgebied 4: Netwerken 

vertegenwoordigt de raad in interne en externe overlegsituaties. 
ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk . 
initieert en bevordert samenwerking met (externe) organisaties/partijen. 
bewaakt en stuurt de interne en externe raadscommunicatie. 
bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden, 
creëert intern draagvlak voor beleid en beleidsontwikkelingen. 

Algemene functie eisen 

Indicatief werk- en denkniveau: WO 
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Functiebenaming 
Codenummer 
Onderdeel 
Formatieomvang 
Datum 

Griffier 

Griffie 
lfte 

1. Plaats in de organisatie 
De griffier: 
• wordt op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de gemeenteraad benoemd; 
• is eindverantwoordelijk functionaris en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de 

gemeenteraad; 
• participeert op basis van gelijkwaardigheid in de driehoek burgemeester, secretaris en 

griffier. 

2. Beschrijving van de hoofdbestanddelen 
Taken op grond van wet en regelgeving: 
De griffier: 
• werkt conform het bepaalde in artikel 107a Gemeentewet. 

Advies en bijstand 
De griffier: 
• is eerste adviseur van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde 

commissies; 
• verleent gevraagd en ongevraagd advies en bijstand aan de gemeenteraad, aan de 

gemeenteraadsfracties en aan individuele leden van de gemeenteraad en de door de 
gemeenteraad ingestelde commissies; 

• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn 
volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de 
nodige initiatieven; 

• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij communicatie met de burgers en adviseert 
de gemeenteraad over de invulling en uitvoering van communicatiebeleid van de 
gemeenteraad; 

• adviseert over en begeleidt onderzoeken in het kader van de controlerende functie van de 
gemeenteraad; 

• adviseert en ondersteunt de gemeenteraad over de inhoud en toepassing van 
raadsinstrumenten. 

Procesmanagement 
De griffier: 
• stuurt, beheerst en participeert in veelal ongestructureerde en complexe processen ter 

oplossing van problemen en vraagstukken met een politieke dynamiek, waarbij veelal 
sprake is van tegengestelde belangen; 

• treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen; 
• bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en de scheiding van rollen 

en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij dat proces, spreekt betrokkenen 
hierop aan en bevordert een uitgebalanceerde positiebepaling van de gemeenteraad. 

Model functiebeschrijving griffier 
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, Functiebenaming 
Codenummer 
Onderdeel 
Formatieomvang 
Datum 

Griffier 

Griffie 
lfte 

Ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures 
De griffier: 
• adviseert en informeert de gemeenteraad bij de totstandkoming van de (strategische) 

termijnagenda en bij de invulling van zijn rol in de beleid- en beheercyclus; 
• adviseert over het functioneren van de gemeenteraad, doet voorstellen voor de 

totstandkoming en verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van 
nieuwe of aangepaste werkprocessen; 

• draagt zorg voor het bewaken van de afdoening van moties, amendementen, 
initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad en het nakomen van 
afspraken en toezeggingen door het college. 

Logistieke ondersteuning van gemeenteraad en raadscommissies 
De griffier: 
• is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en draagt zorg voor de voorbereiding, 

ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de gemeenteraad en de 
raadscommissies; 

• is verantwoordelijk voor taken die de ambtelijke organisatie structureel levert aan de 
gemeenteraad. 

Leidinggeven 
De griffier: 
• treedt op als diensthoofd van de griffie; 
• geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie en aan externe 

bureaus of inhuurkrachten die in opdracht van de gemeenteraad werkzaamheden 
uitvoeren; 

• is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden aangaande medewerkers van 
de griffie. 

3. Contacten 
De griffier: 
• participeert in netwerken binnen en buiten de gemeente, waarin zich politieke, bestuurlijke 

en ambtelijke actoren bewegen, die van elkaar afhankelijk zijn, vaak andere en 
tegengestelde belangen hebben en opereren in wisselende coalities; 

• onderhoudt contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus; 
• onderhoudt contacten met de media, inwoners en belangenorganisaties en andere - voor 

zijn functioneren in de gemeente relevante - externe contacten; 
• treedt namens de gemeenteraad op als gemandateerd opdrachtgever en als 

vertegenwoordiger in externe overlegsituaties bij onderwerpen die de gemeenteraad 
betreffen. 
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4. Opleiding en ervaring 

• Academisch werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring; 
• Minimaal vijfjaar ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een 

complexe bestuurlijke omgeving. 

5. Competenties 

Naast algemene competenties, zoals analytisch vermogen, flexibiliteit, overtuigingskracht, 
organiserend vermogen en communicatieve vaardigheden, zijn de volgende specifieke 
competenties nodig om aan de functie van griffier goed invulling te kunnen geven. 

• Onafhankelijkheid 
'Zonder last of ruggespraak' opereren vanuit een eigenstandige functie. 

• kan zelfstandig denken en handelen en is in staat ongebonden te adviseren; 
• durft zich onafhankelijk op te stellen en een eigen koers te varen; 
• is onbevooroordeeld en blijft objectief. 

• Visie 
Strategisch en conceptueel denken en formuleren van een samenhangend toekomstbeeld. 

• heeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van het lokaal bestuur en de plaats van de 
gemeenteraad en zijn ondersteuning daarin; 

• kan het eigen beeld met kracht van argumenten overbrengen op anderen; 
• vertaalt trends en ontwikkelingen naar doelstellingen voor het (lange)termijnbeleid 

van de gemeenteraad en zijn ondersteuning. 

• Omgevingsbewustzijn 
Open staan voor ontwikkelingen in de politiek-bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke 
omgeving en het eigen handelen daarop afstemmen. 

• weet wat er in (de omgeving van) de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie 
aan de hand is en kent de geschreven en ongeschreven regels daarvan; 

• vertaalt trends en ontwikkelingen naar het eigen werkterrein en naar dat van de 
gemeenteraad; 

• houdt in het werk rekening met eventuele gevolgen voor de omgeving en de impact 
van het eigen handelen op de verhoudingen. 
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• Inlevingsvermogen 
Voelt aan wat anderen beweegt. 

• kan zich verplaatsen in de positie en de belevingswereld en gevoelens van anderen; 
• schakelt makkelijk tussen verschillende mensen en denkniveaus; 
• toont zich bewust van het effect van het eigen handelen op anderen. 

• Initiatief 
Uit eigen beweging actie ondernemen, voorstellen of oplossingen aandragen. 

• handelt op eigen initiatief, komt met creatieve ideeën of oplossingen en weet deze 
overtuigend te presenteren; 

• benut op innovatieve wijze kansen en organiseert mogelijkheden; 
• neemt het voortouw in projecten en/of processen. 

Datum: Datum: 

Voor gezien, griffier: Voor akkoord, voorzitter presidium/ 
(plaatvervangend) raadsvoorzitter 

Handtekening: Handtekening: 

(naam) (naam) 
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