Inwerkprogramma voor wethouders
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In dit inwerkprogramma wordt ‘de wethouder’ kortheidshalve als ‘hij’ aangeduid.
Hier moet uiteraard steeds ‘hij of zij’ gelezen worden.
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Wethouder in het Huis
van Thorbecke
De ‘etage’ van de Gemeente in het Huis van Thorbecke
1. Het huis van Thorbecke heeft drie etages: (3) de rijksoverheid, (2) het
middenbestuur (provincies en waterschappen) en (1) de gemeenten.
Na Thorbecke is op zijn huis nog een zolderverdieping gebouwd: (4)
de Europese Unie. De drie bovengemeentelijke bestuurslagen zijn
sterk bepalend voor wat een gemeente mag en kan.
De Europese Unie
2. De regels van de Europese Unie raken gemeenten zelden rechtstreeks. Veelal werken ze via het Rijk (waar ze worden vertaald in nationale wetgeving) of gelden ze rechtstreeks voor bedrijven en burgers.
Toch zijn er gevallen waarin ook u de aanwezigheid van Brussel direct
merkt. We noemen er drie:
• De Richtlijn Werken, Leveringen en Diensten bepaalt dat gemeentelijke inkoop die een bepaald (niet heel hoog) bedrag te boven gaat, via
openbare aanbesteding moet gebeuren. De gemeente geldt voor die
Richtlijn als aanbestedende dienst.
• Europese lange termijn doelen en beleidsvoornemens werpen hun
licht vooruit (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid). Ook
vóórdat ze vastliggen in richtlijnen en in wetten worden geïmplementeerd, vormen ze al een werkelijkheid om mee rekening te houden.
• De Europese Unie subsidieert soms ook gemeenten in het kader
van die lange termijn doelen (veelal in samenwerking met andere
gemeenten of overheden).
De Rijksoverheid
3. Het Rijk is als wetgever sterk van invloed op wat gemeenten mogen
en kunnen. Het Rijk kan dat op verschillende manieren wettelijk
regelen.
• Er zijn wetten die bepalen dát bepaalde taken bij de gemeente
liggen en die daar hooguit een aantal randvoorwaarden bij geven. De
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gemeente kan die taken verder zelf naar eigen goeddunken in autonomie invullen.
* Bijvoorbeeld: de taken om bestemmingsplannen op te stellen en de welstand
van voorgenomen bouwwerken te beoordelen.

• Aan de andere klant zijn er wetten die ook regelen wat de gemeente
moet doen, en hoe. Deze soort wetten laat de gemeente weinig of
zelfs geheel geen beleidsvrijheid. Het heet dan dat de gemeente
taken ‘in medebewind’ uitvoert.
* Denk aan de uitgifte van paspoorten of aan de registratie van inwoners in de
Gemeentelijke Basisadministratie. Bij dit soort taken is het zaak niet bij de bevolking
of de raad de valse verwachting te wekken dat u dingen naar uw hand kunt zetten.

• Steeds vaker bevinden wetten zich ergens in het midden tussen deze
twee uitersten.
* Denk aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze bevat veel voorschriften
over welke taken de gemeente moet uitvoeren en hoe ze dat moet doen. Tegelijk is er
in allerlei opzichten beleidsruimte om de ondersteuning lokaal in te kleuren.

Naast wetgever is het Rijk soms ook subsidiegever, en stelt het
vanuit zijn budgetten middelen beschikbaar voor activiteiten
binnen bepaalde beleidskaders. Vaak zijn dat activiteiten waarover
gemeenten in autonomie kunnen besluiten (bijvoorbeeld op cultureel
of sportgebied).
4. Gezien de sterk bepalende rol van het Rijk, kunnen contacten en
lobby op Rijksniveau helpen om de gemeentelijke belangen te
dienen. Dit verloopt onder meer via de (eigen) politieke partijen. De
VNG is namens alle gemeenten gesprekspartner van het Rijk en kan
ook bindende afspraken maken namens alle gemeenten. De samenstelling van VNG commissies en bestuur is daarom ook voor u punt
van aandacht. De VNG maakt zich de laatste jaren sterk voor meer
eigen beleidsruimte voor gemeenten.
5. Veel wetten krijgen nadere invulling via Algemene Maatregelen
van Bestuur (AMvB’s). Houd die in de gaten! Ze regelen details die
voor u belangrijk zijn, ze worden vaker veranderd dan wetten en
ze ontsnappen vaak aan de aandacht van landelijke politici. Het
middenbestuur (provincies en waterschappen)
6. Het middenbestuur is vooral van belang voor wethouders met verantwoordelijkheid voor ‘fysieke dossiers’ (RO, Verkeer en Vervoer, Milieu,
Volkshuisvesting, Water, enzovoort). In veel gevallen is bij ontwikkeInwerkprogramma voor wethouders 5

lingen op deze dossiers de medewerking nodig van Provincie. (N.b.:
sommige provincies zijn ook op andere beleidsdossiers actief).
Goede contacten op het Provinciehuis lonen dan ook. Datzelfde geldt
bij de Waterschappen resp. Hoogheemraadschappen (het zgn. ‘functioneel middenbestuur’). Door fusies neemt hun aantal af, waardoor hun werkingsgebied en ook hun relevantie groeien. In fysieke
dossiers nemen ze soms een sleutelpositie in. Reden om ook met hen
uw contacten te onderhouden. De ‘kamer’ van de Wethouder op de
‘etage’ van de Gemeente in het Huis van Thorbecke
7. ‘De wethouder’ als zodanig heeft geen bevoegdheden, hij heeft die
alleen als onderdeel van het College van B&W. Dat maakt dat collegiaal samenspel belangrijker is dan u wellicht denkt. Uw collegawethouders hebben het recht en soms ook de positie om door u
gewenste besluiten tegen te houden. U heeft uw collega’s dus nodig.
Zie ook het speelveld ‘Het college van B&W’, elders in deze gids.
8. Dat ligt anders voor de Burgemeester, die heeft een zelfstandige
verantwoordelijkheid voor Openbare Orde en Veiligheid. De Burgemeester is voor de wet wel een zelfstandig orgaan. Het is van belang
dat u zich dit realiseert in uw rol van locoburgemeester. Als u zich op
het moment dat zich incidenten in uw gemeenten voordoen in die rol
bevindt, is het uw taak om snel knopen door te hakken.
9. U bent als College van B&W de collectieve opvolger van het vorige
College. U bent dus als College als geheel verantwoordelijk voor
alle dossiers van het voorgaande College. Er bestaat niet zoiets als
een ‘wethouderlijke verantwoordelijkheid’ die u van uw individuele
voorganger overneemt (anders dan bijvoorbeeld bij ministers; dáár
bestaat zo’n type individuele verantwoordelijkheid wel).
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1. Speelveld ‘De gemeenteraad’
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing trekt de gemeenteraad veel tijd uit voor wat in uw
ogen minder belangrijke punten zijn. U heeft daarop geen invloed.
2.a) Op bepaalde - in uw ogen willekeurige - onderwerpen worden
meningsverschillen in de Raad sterk uitvergroot.
b) Op andere - in uw ogen willekeurige - onderwerpen lijken raadsleden het eens te zijn, maar putten ze zich uit om elkaar in hun kwalificaties te overtreffen.
3. De gemeenteraad heeft allerlei vragen en aanmerkingen bij een nota
waar u met uw ambtenaren en in het College tot in de perfectie aan
heeft geschaafd - en ze neemt er geen genoegen mee dat u de nota
niet wilt aanpassen.
4. De grootste discussies gaan over de kleinere financiële bedragen.
Handig om te bedenken is …
1. Gemeenteraadsleden hebben drie rollen: een volksvertegenwoordigende, een controlerende en een kaderstellende rol.
2. Nederlandse gemeenten hebben lekenbestuur. Raadsleden zijn niet
geselecteerd op deskundigheid. Zij zijn - letterlijk - door het volk
geselecteerd om het volk te vertegenwoordigen. Hun inbreng kan dan
ook niet alleen gebaseerd zijn op rationele overwegingen, maar moet
ook gevoelens in de lokale samenleving vertolken. Het is zaak dat te
respecteren.
3. Elke vraag van een raadslid is een goede vraag. Raadsleden bepalen
zelf of iets belangrijk is.
4. U moet ruimte in uw plannen hebben om de inbreng van de Gemeenteraad een plaats te kunnen geven. Regel niet alles dicht. Een plan
is haalbaar en werkbaar als het niet alleen inhoudelijk goed is maar
ook draagvlak heeft.
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Vraagt u zich af …
1. Hebben de Raadsleden na afloop van het debat dat zij met mij
hebben gehad reden om tevreden te zijn? Anders gezegd: hebben
ze - als controleur - zelf kunnen vaststellen dat ik mijn werk goed
doe? Hebben ze - kaderstellend - een punt kunnen maken? (wat iets
anders is dan bij het kruisje te mogen tekenen?). En hebben ze - als
volksvertegenwoordiger - wellicht ook kunnen scoren?
2.Wat zijn de belangrijke punten voor de oppositie, zowel qua inhoud
als qua proces (bijv. de ruimte voor burgerparticipatie)? En ben ik
bereid daar concessies in te doen?
3. Geef ik de Raad voldoende ruimte om kaderstellend bezig te zijn? Leg
ik bijvoorbeeld ook dilemma’s of nog niet uitgedachte vraagstukken
aan de Raad voor?
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2. Speelveld ‘De fractie’

De
Fractie

Het
College
van B&W

Inwoners en
Ondernemers

Ambtenaren
en Dossiers

Andere
Overheden

De
Media

Externe Relaties
en Complexe
Dossiers

De vergeten
speelvelden:
Uzelf en thuis

De
Gemeenteraad

12 Inwerkprogramma voor wethouders

U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing merkt u dat de wegen tussen u en uw fractie zich
snel scheiden: wat tot voor kort ‘wij’ was, wordt nu ‘ik’ en ‘jij’. In de
weinige gevallen waarin de fractie met ‘wij’ ook nog op u doelt, is dat
op ‘u’ als vooruitgeschoven post van de fractie in het College.
2. Uw rol in fractievergaderingen verandert naar ofwel die van
toehoorder (die geacht wordt zo min mogelijk te zeggen), ofwel die van
vraagbaak (die de achtergrond- en insiderinformatie moet geven), of
allebei, afwisselend.
3. Uw fractie gaat zich steeds meer bezighouden met zaken die u
minder belangrijk vindt. Dat ligt niet aan uw fractie, die doet nog altijd
hetzelfde. Het ligt aan u, u gaat andere dingen belangrijker vinden.
Handig om te bedenken is …
1. Uw fractie is de hoofdslagader van uw politieke bestaan. Uw draagvlak haalt u in de eerste en in de laatste plaats daar. Onthoud dat
en respecteer uw fractie. Informeer fractieleden over wat er speelt
en neem hun wensen en opvattingen mee in uw overwegingen. Laat
merken dat u in het College van B&W zit als hun partijgenoot.
2. Fractievergaderingen zijn altijd belangrijk. Ze zijn geen sluitpost op
uw agenda. U zult niet de eerste zijn bij wie nalatigheid op dit punt
later opbreekt.
3. Vertrouwen is een kredietrekening. U begint in de plus, zeker bij uw
eigen fractie. Soms kan het nodig zijn dat u krediet opneemt (bijv. als
u zegt: “je brengt me in een lastig parket als je dat van me vraagt”),
soms loopt u ongewild tegen een verlies op, maar altijd is het nodig
dat er krediet wordt teruggestort. Rood staan mag, maar niet te lang.
Uiteindelijk is de bereidheid van leden van het College, de Raad en uw
eigen fractie om u te helpen of u de hand boven het hoofd te houden,
afhankelijk van hoe diep en hoe lang u rood staat.
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Vraagt u zich af …
1. Is tussen de fractie en mij voldoende uitgewerkt en uitgediept hoe
we de verkiezingsbeloften en de onderhandelde eigen punten in het
Collegeakkoord gaan vormgeven? Is tussen ons duidelijk wat daarvoor ten minste nodig is? Waar kunnen ze mij aan houden?
2. Is mij voldoende duidelijk hoe mijn koers en plannen bij mijn eigen
partijfractie liggen? Zit er niet teveel licht tussen?
3. Is mijn eigen fractie(-voorzitter) voldoende geïnformeerd over de
zaken die binnen het College spelen die voor de fractie van belang
zijn? Staat ze niet op voor de fractie belangrijke punten op informatieachterstandten opzichte van de fracties van de coalitiegenoten?
En omgekeerd: zorgt mijn fractie er voldoende voor dat ik niet wordt
verrast door iets wat tussen de raadsfracties speelt?

14 Inwerkprogramma voor wethouders

Inwerkprogramma voor wethouders 15
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing speelt anciënniteit binnen het College van B&W een
belangrijke rol. In de kring van burgemeester en locoburgemeesters
komt u nog maar net kijken. De anderen kennen en bepalen het spel.
2. De oudere Collegeleden wekken de indruk veel te weten van de
dossiers, ook van dossiers buiten hun eigen portefeuille. Ze praten
over alles mee. Het blijkt echter niet de bedoeling te zijn dat u over
alles meepraat, u wordt geacht uw handen vooreerst vol te hebben
aan uw eigen portefeuille.
3. Hoewel het College van B&W staatsrechtelijk geacht wordt collegiaal
te zijn, betekent die collegialiteit niet altijd dat B&W ‘samen voor de
klus’ staat. Soms gaat het collegeleden er alleen om de eigen zaken
erdoor te krijgen. Het College is en blijft ook een politiek orgaan.
Handig om te bedenken is …
1. Vanaf uw eerste dag als wethouder refereert u met ‘wij’ aan het
College van B&W. Tot voor kort had u het met ‘wij’ over uw politieke
partij; nu niet meer.
2. Ken uw plek binnen het College. Doorgrond de regels van het spel en
speel zeker in het begin mee. Overspeel niet uw hand.
3.Er is geen formele ‘baas’ in het College van B&W; er is alleen een
voorzitter, met zelf ook een (of meer) portefeuille(s). De gemeentesecretaris is altijd aanwezig, en soms andere ambtenaren. Zij kunnen
desgevraagd kritisch adviseren. Maar in het College zal de verdediging van een nota of standpunt altijd van de wethouder moeten
komen.
4. Er is maar een beperkt aantal onderwerpen waar in een Collegevergadering uitgebreid over gesproken kan worden, de rest is noodgedwongen hamerstuk. Daarop kunnen uw collega’s inspelen. U kunt
dat ook.
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Vraagt u zich af …
1. Wie kan mijn maatje worden? Wie past er qua karakter, werkwijze
en manier van kijken goed bij mij? Met welk Collegelid kan ik de
komende tijd in vertrouwen overleggen, reflecteren en sparren, voor
zover echt vertrouwen tussen collegeleden althans mogelijk is? Bij
wie kan ik het gevoel krijgen dat ik er niet alleen voor sta?
2. Aan welke portefeuilles van welke collega’s raken de voorstellen die ik
in het College aan de orde ga stellen? Heb ik met hen voldoende vooroverleg gehad om er zeker van te zijn dat ik in het College niet voor
verrassingen kom te staan? En voeren zij omgekeerd ook afdoende
vooroverleg met mij?
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing komen met regelmaat mensen naar u toe die u als
laatste toevluchtsoord zien, die al op diverse plaatsen hun hoofd
hebben gestoten, zich niet serieus genomen voelen en ten minste
door u gehoord willen worden.
2. Mensen blijken vaak net zo deskundig (of toch ten minste semideskundig) te zijn als uw ambtenaren, met onder meer dank aan internet
en actieve comités. Het blijkt verraderlijk makkelijk te zijn ze daarin
te onderschatten.
3. Niet zelden confronteren ondernemers en inwoners u met voorbeelden uit een andere (en soms zelfs uw eigen) gemeente van ‘hoe
het wèl of ook blijkt te kunnen’. Aan u is de schone taak om uit te
leggen dat hier appels en peren worden vergeleken, dat hier sprake is
van een eigen gemeentelijke afweging, of dat dit in het verleden nog
wel gedoogd werd maar nu niet meer… .
4. Afgaande op de mensen die u aanspreken, lijkt het er haast op dat
uw voorganger verbazend veel toezeggingen heeft gedaan. En die
mensen jokken niet, lijkt het op het eerste oog… .
Handig om te bedenken is …
1. Het zit nu eenmaal in het wereldbeeld van ondernemers dat ze
de gemeente als obstakel zien bij wat ze doen. Als u daaraan iets
probeert te veranderen, loopt u het risico dat beeld alleen maar te
versterken. Vermeld liever iets te lange termijnen waarop u gaat
reageren, dan kunt u hen wellicht aangenaam verrassen en hoeft u
geen vertragingen te melden.
2. In meerdere gemeenten stelt het vertrekkende College een lijst op
van openstaande toezeggingen uit naam van de gemeente.
3. Het is een bekende valkuil om afgaande op een verhaal van één kant
te denken dat u wel iets kunt regelen. Ga niet verder dan te zeggen
dat u zaken zult uitzoeken, neem daarvoor de tijd en spreek een
reactietermijn af. En het belangrijkste: laat binnen die termijn van u
horen.
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4. Zorg ervoor dat u op bewoners- of ondernemersavonden langer kunt
blijven dan het officiële programma. En laat dan vooraf weten dat
de wethouder nog even ter beschikking is. U houdt dan beduidend
betere voeling met de samenleving.
5. Burgers mogen boos zijn, niet agressief. Accepteer en doorgrond de
boosheid, wijs agressie af.
Vraagt u zich af …
1. Waarom komen deze mensen nu bij mij, als nieuwe wethouder? Welke
achtergrond, welke voorgeschiedenis speelt hier, die ze meenemen
naar mij (maar die ze niet altijd vermelden)?
2. Als mijn gesprekspartner een klacht heeft, gaat het dan om de
uitkomst of om het proces? Een uitkomst mag best negatief zijn,
maar de behandeling moet altijd correct zijn.
3. Wat is de vraag achter de vraag? Is wat mijn gesprekspartner mij
voorlegt een vraag om antwoord, een verzoek om een handeling of
een behoefte om goed begrepen te worden? Als ik in eigen woorden
de boodschap van mijn gesprekspartner samenvat, blijkt mij en mijn
gesprekspartner dan dat ik verstaan heb wat gezegd is?
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing leggen veel ambtenaren u hun dossiers ter besluitvorming voor zonder veel achtergrondinformatie, alsof u de voorgeschiedenis al helemaal zou kennen. Voor hen bent u de nieuwe
conducteur op een trein die gewoon doorrijdt. Wat u meer wilt weten,
zult u moeten vragen.
2. Ambtenaren zijn eerder te loyaal dan te weinig loyaal. Ze blijken niet
in volle vrijheid hun mening tegenover u uit te spreken, zeker niet uit
zichzelf.
3. Iedereen om u heen blijkt er vanuit te gaan dat u de volledige leiding
heeft. Alle ogen zijn op u gericht. U mag, nee, móet maar zeggen hoe
u het wilt - ook als u dat zelf nog niet weet.
Handig om te bedenken is …
1. Uw komst betekent niet automatisch dat de bakens in de gemeente
worden verzet. Veel bakens kunnen helemaal niet verzet worden, die
liggen vast (zie ook ‘de etage van de gemeente in het Huis van Thorbecke’, elders in deze gids). En voor de organisatie is het adagium:
‘recht zo die gaat’. Men gaat door op dezelfde manier en in dezelfde
richting als voorheen. Als u het anders wilt, moet u dat kenbaar
maken.
2. Het is zaak de positie, rol en verantwoordelijkheid van uw ambtnaren
te respecteren, hun deskundigheid en loyaliteit te waarderen en te
investeren in uw relatie met hen. En: maak hen duidelijk waarvoor
u staat en waarheen u gaat. Ambtenaren werken het liefst voor een
sterke wethouder die weet waar hij/zij heen wil.
3. Voor ambtenaren geeft het status om bij de wethouder aan tafel
te zitten. Een initiatief om de samenstelling van de overlegtafel te
veranderen zal niet van henzelf komen.
4. Als u dat prettiger vindt (vooral als u meer auditief bent ingesteld),kunt
u bij uw medewerkers een gelegenheid claimen waarbij zij u bijpraten,
in plaats van dat u dikke dossiers moet doornemen.
5. De ambtenaren op de dislocaties, ofwel in de decentrale huisvesting,
voelen zich al snel niet gezien, miskend en ondergewaardeerd. Het is
daarom van belang dat u juist daar ook uw gezicht laat zien, al was
het maar als kennismaking op locatie.
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Vraagt u zich af …
1. Heb ik duidelijk in beeld met wie van de organisatie ik om de tafel zit
en waar zij zich in de ambtelijke hiërarchie bevinden? Weet ik zeker
dat ik met de afspraken die ik met hen maak niet hun leidinggevenden
- die namens mij de randvoorwaarden en prioriteiten bewaken - in de
wielen rijd? (Tip: u kunt eenvoudig om een organisatieplaatje met de
voor u relevante personen vragen).
2. Weet ik wat de achtergronden van de gewoontes in de organisatie
zijn? Waarom heeft dit overleg deze frequentie, waarom zijn deze
mensen hierbij aanwezig? En: gelden de redenen waarom hiervoor
gekozen is voor mij nu ook nog?
3. Wat verwachten mijn ambtenaren van mij? Spelen er los van mijn
politieke prioriteiten beleidsambities in de organisatie, liggen er
plannen op de plank, komt er nieuwe wetgeving aan, is ergens sprake
van tijdelijke budgetten die aflopen? Wat kan ik daarbij voor hen
betekenen?
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6. Speelveld ‘Andere overheden’
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Het is waar wat ze altijd al gezegd hebben over ‘bestuurlijke drukte’.
Tot uw verbazing brengt u een groot deel van uw tijd door met collegabestuurders van andere gemeenten en andere bestuurslagen. Het
blijkt dat veel dingen niet op gemeenteniveau oplosbaar zijn.
2. Het verbaast u in hóeveel zaken (ook) anderen bevoegd zijn.
3. Na verloop van tijd gaat u wat er in het overleg met collega-bestuurders gebeurt belangrijker vinden dan wat er elders gebeurt. Dat
heeft er niet alleen mee te maken dat er in dit overleg veel resultaat
ontstaat. Het is ook comfortabel onder lotgenoten, u zit allemaal in
eenzelfde schuitje en gedeelde smart is halve smart. Maar vergeet u
niet voor en namens wie u daar zit?
Handig om te bedenken is …
1. Waar u bij andere counterparts geschillen soms hard en desnoods
voor de rechter kunt uitspelen, is dat tussen bestuurders niet altijd
verstandig. U blijft elkaar tegenkomen, een goede werkrelatie is vaak
meer waard dan één gewonnen dispuut.
2. Investeer in de relatie met andere bestuurders, een investering in
uw bestuurlijke netwerk verdient zich altijd terug. Deals moeten
gegund worden. Als u zelf nooit voorrang geeft, krijgt u die ook niet
van anderen. U bent afhankelijker dan u denkt, dus heb oog voor
belangen van anderen. Denk ook vanuit een bredere verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke belangen.
3. In veel dossiers is uw gemeente alleen maar uitvoeringsloket voor
een andere overheid (zie ook ‘de etage van de gemeente in het Huis
van Thorbecke’, elders in deze gids). Bij dergelijke medebewindstaken
heeft u geen ruimte voor een eigen afweging. Wek daarom geen
verwachtingen bij inwoners of gemeenteraad dat u zaken wel even
kunt veranderen.
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Vraagt u zich af …
1. Als ik hoogheemraad, dijkgraaf, gedeputeerde, minister zou zijn,
waarom zou ik deze wethouder dan zijn zin geven? (en waarom
andere wethouders van andere gemeenten niet?). Wat onderscheidt
mijn verhaal van alle andere verhalen die deze mensen te horen
krijgen?
2. Hoe realistisch en haalbaar is het wat ik wil bereiken? Passen mijn
ambities bij de bevoegdheden, ruimte en mogelijkheden die ik heb of
moet ik ze matigen? Of kies ik er juist voor om - bijvoorbeeld om politieke redenen - voor het oog van de wereld te laten zien dat ik eraan
doe wat ik kan doen, ook al loop ik daarmee willens en wetens tegen
een muur?
3. In hoeveel gevallen heb ik te maken met gemeentelijke belangen
bij, en medeverantwoordelijkheid voor organisaties met een verzorgingsgebied dat groter is dan eigen gemeente? Denk onder meer aan
vuilnisophaal, sociale dienst, arbeidsmarktregio, RUD, GGD, veiligheidsregio. Wat kan en moet ik daar - reëel gezien - vanuit eigen
gemeentebelang gerealiseerd krijgen?
4. Realiseer ik mij dat ik optreedt namens een relatief grote/kleine
gemeente naast andere grote/kleine gemeenten, en wat dat betekent voor mijn opstelling en mijn invloed? Wanneer overschreeuw/
overvraag ik anderen?
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7. Speelveld ‘De media’
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing hebben journalisten niet noodzakelijk veel verstand
van zaken. Ze blijken wel een mening te hebben, en die is vaak
leidend bij hun vraagstelling. Soms blijken interviews alleen gericht
te zijn op het verkrijgen van die ene quote die het beeld van de journalist bevestigt.
2. U blijkt al snel zó veel van uw dossiers, uw beleid en uw plannen te
weten, dat u er niet meer in slaagt in een paar zinnen de kern en de
hoofdboodschap weer te geven.
3. ‘Hoor en wederhoor’ is niet meer wat het geweest is. U zat net in een
Raadsvergadering In dat ene half uur waarin u een reactie mocht
geven. En het blijkt dat ‘hoor’ en ‘wederhoor’ afzonderlijke kopij
vormen voor een continuing story die de krant maar wat graag publiceert.
Handig om te bedenken is …
1. U praat niet met de journalist, maar met zijn lezers, luister- en kijkpubliek: uw achterban, de inwoners van uw gemeente, uw kiezers.
Als de pers u niet goed begrijpt, kan hij uw boodschap ook niet goed
overbrengen. Het is uw taak om te zorgen dat de essentie van wat u
wilt meegeven goed overkomt.
2. De journalist is ook maar een mens, met sympathieën en antipathieën. Ook journalisten behoeven relatiebeheer, met geven en
nemen. U maakt vrienden door van tijd tot tijd een primeur uit te
delen.
3. Wat u nieuwswaardig vindt is vaak niet wat de journalist nieuwswaardig vindt, en omgekeerd. En: de lokale pers is niet een verlengstuk van uw afdeling voorlichting. Geef niet alleen informatie over
wat u belangrijk vindt, geef de pers ook zelf de ruimte om iets belangrijk te vinden.
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Vraagt u zich af …
1. Heb ik al een mediatraining gedaan? Zo nee, waar en hoe kan ik dat
dan zo snel mogelijk alsnog doen? Onderschat ik niet hoe snel een
crisis kan toeslaan en/of de pers voor mijn deur staat, en dat ik dan
klaar moet staan?
2. Wat is mijn mediastrategie? Hebben de professionals in mijn omgeving mij daar al met mij over nagedacht of moet ik zelf initiatief
nemen? Onderschat ik niet hoe snel een crisis kan toeslaan en/of de
pers voor mijn deur staat, en dat ik dan klaar moet staan?
3. Wat is vandaag mijn hoofdboodschap, wat wil ik precies kwijt? En
wat wil de journalist die ik straks ga spreken of die ik nu spreek, van
mij horen? Waar zit zijn vooringenomenheid?
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Tot uw verbazing komt een bonte stoet van interessante mensen met u
kennismaken en u gelukwensen met uw nieuwe wethouderschap.
2. U gaat merken dat deze kennismakingsgesprekken steevast eindigen
met een verzoek en dat uw gesprekspartners u beschouwen als
‘nieuwe ronde, nieuwe kans’.
3. De meeste van deze gesprekken vinden plaats zonder dat er ambtenaren bij aanwezig zijn. Er is immers geen agenda en er staat niets
op het programma? Tot uw verbazing komt u er later achter dat u hun
inbreng heeft gemist.
Handig om te bedenken is …
1. Uw aantreden als zodanig gaat niet de oplossing brengen in een langlopend dossier. Een langlopend complex dossier is niet voor niets een
langlopend complex dossier. Wilt u het verschil maken, verdiep u dan
in het dossier en doe dat zeker niet in uw eentje.
2. Uw externe relaties in complexe dossiers zijn professionele counterparts die dit werk beroepshalve doen. Zij kennen het klappen van de
zweep en weten hoe het spel gespeeld wordt. Wees daarop voorbereid,
onderschat hen niet en geef niets zomaar weg.
3. U bent zelden of nooit exclusieve gesprekspartner. U bent niet de enige
op wie uw counterparts hun pijlen richten. Weet dat zij soortgelijke
gesprekken ook met anderen voeren. Er zijn altijd alternatieven voor u.
Vraagt u zich af …
1. Wie zijn de belangrijkste externe stakeholders in mijn domein, binnen
mijn portefeuille? En wie zijn die lastpakken met wie mijn ambtenaren
helemaal klaar zijn; welke functionarissen en welke persisterende
burgers zijn dat? Heb ik hen voldoende in beeld?
2. Wat zijn de meest belangrijke en/of de meest slepende dossiers en
projecten?
3. Wat is de samenloop tussen deze dossiers, personen en urgenties?
Zijn er openstaande vragen en/of lopende kwesties die zij mij in deze
gesprekken gaan voorleggen? En vooral: welke prangende vraag heb
ik voor hen, om te zorgen dat ik de toon in onze verhouding goed zet?
Hebben mijn ambtenaren dat tevoren voor mij in kaart gebracht?
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9. Het vergeten speelveld:
Uzelf en uw thuisomgeving
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U komt nieuw binnen en tot uw verbazing …
1. Blijkt uw agenda volledig dicht gepland, zonder ruimte voor lunch,
toiletbezoek of andere praktische pauzemomenten.
2. Wordt er gelijk een oordeel van u verwacht, zonder dat u hier even
over hebt kunnen nadenken.
3. Blijkt ook het weekend in het teken van uw nieuwe werk te staan.
Zowel qua geplande werkzaamheden, als uw eigen privé-activiteiten
in de supermarkt of op het sportveld, bent u de wethouder.
Handig om te bedenken is …
1. Dat u inspraak heeft in uw agenda
2. Dat u ook thuis vaak nog een rol te vervullen hebt en daar in relatie
het werk altijd wel een mouw aan te passen is.
3. Dat indien u een gedegen besluit wilt maken enige nadenktijd en
reflectie gewenst is. Daar dient u tijd voor vrij te houden. Ook kritische
tegenspraak van bijvoorbeeld de ambtelijke organisatie of iemand in
uw privé-omgeving is daarbij behulpzaam.
Vraagt u zich af …
1. Welke privé-activiteiten moeten vast gepland in de agenda komen te
Staan? Denk er hierbij aan dat sporten, een roman lezen, muziek luisteren/maken en rustig eten perfecte momenten zijn om even stoom
af te blazen en te reflecteren op de dagelijkse hectiek. Vergeet ook,
jubilea, verjaardagen en andere belangrijke momenten in uw privé
omgeving niet.
2. Hoe bouw ik voldoende ruimte in voor reflectie (zowel met betrekking
tot uw gestelde doelen, als qua zelfreflectie en professionalisering/
opleidingen)?
3. Hoe organiseer ik kritische tegenspraak op mijn eigen handelen? Ben
ik nog steeds dezelfde persoon die vol passie aan dit ambt begon,
houd ik dat vast of staat iets mij in de weg?
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Wat staat uw thuisomgeving
te wachten?
Uw partner/gezin/vrienden zullen geconfronteerd
worden met uw wethouderschap.
1. Reacties uit de samenleving (positief en negatief) komen ook
terecht bij uw thuisomgeving. Zij lezen de krant, zitten op
sociale media of worden er op aangesproken, maar hebben hier
niet zelf voor gekozen. Maak tijd vrij om over deze reacties en
wat dit doet met uw thuisomgeving te spreken.
2. Wees u bewust dat veel van de reacties gericht is op het ambt
dat u bekleed en vaak niet op u persoonlijk is gericht.
3. Realiseer u dat iedereen een mening kan en mag geven over uw
optreden. Besef u terdege dat dit een mening betreft en niet per
se op feiten is gebaseerd. Sta open voor argumenten.
4. U bent weliswaar 24/7 wethouder, maar daarbinnen is het van
belang echt tijd vrij te maken voor de thuisomgeving.
5. Blijf uw relaties en vriendschappen onderhouden.
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En verder 1.
Creëer een veilige omgeving
met ruimte voor zelfreflectie!
Net zoals dat voor iedere veeleisende baan geldt, is het nuttig om af en
toe even uit de dagelijkse hectiek te stappen en met collega’s sparren
over lastige situaties in je werk. Meer inzicht krijgen in je eigen handelen
en leren van elkaar, en je zo professioneel verder ontwikkelen. En voor
het wethouderschap weegt dan ook nog eens extra dat het prettig is
als het een veilige omgeving is waarin je met gelijken spart. Intervisie
is een dergelijke omgeving. Waarmee op basis van vertrouwen wordt
voorzien in de behoefte om in een veilige omgeving van elkaar te leren
en zodoende op een andere manier om te gaan met vraagstukken. De
methode van intervisie stelt de deelnemers in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen
Tijdens een bijeenkomst staat altijd een vraag van een deelnemer
centraal die volgens een vaste methode grondig wordt onderzocht. Het
kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden
aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt,
zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.
Het doel is niet om dé oplossing te vinden, maar zo veel mogelijk
manieren te bedenken om met situaties om te gaan. Degene die de
vraag inbrengt, krijgt zo nieuwe inzichten en waardevolle adviezen van
de andere deelnemers. Die hier op hun beurt ook weer van leren.
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Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een vragende en analytische
houding hebben, dat zij goed kunnen luisteren en verkennen, alvorens
zij alternatieven voorstellen en eigen ervaring inbrengen. Aan de orde
te stellen onderwerpen kunnen, bijv. de volgende zijn:
• bestuurlijke probleemsituaties
• politiek draagvlak binnen de eigen partij en in de coalitie
• optreden in en samenwerking met de gemeenteraad
• eigen houdbaarheid
• bezinning op en voorkoming van escalaties
• omgang met de pers
• balans werk-privé
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En verder 2.
Organiseer feedback en
laat je coachen!
Wethouder zijn is een prachtig beroep met een groot maatschappelijk
belang, een beroep dat er toe doet. En: je leert het vooral in de praktijk.
Iedere situatie vraagt om zijn eigen manier van optreden. Wethouders
kunnen daarom professionele ondersteuning door middel van coaching
prima gebruiken. De risico’s van het wethoudersvak zijn immers groot:
zo’n 35% van de wethouders haalt het eind van de bestuursperiode
niet.
Om wethouders optimaal te kunnen coachen heeft de Wethoudersvereniging een aantal wethouders en oud-wethouders bij de Albaacademie opgeleid tot professioneel coach. Doelstelling is het succesvoller maken van wethouders en onnodige uitstroom te voorkomen.
Unieke combinatie: wethouders als professioneel coach
De combinatie van (oud)wethouder en professioneel coach is uniek en
op initiatief van de Wethoudersvereniging tot stand gekomen. Wie kan
immers beter een wethouder begeleiden dan een professioneel opgeleide ervaringsdeskundige?!
Het coachen van mensen in bestuurlijke organisaties is een vak apart.
Het vergt inzicht in bestuurlijke processen, politieke verhoudingen, hoe
de druk van buitenaf kan oplopen en hoe je daar het best mee om kunt
gaan, maar het coachen vergt vooral ook mensenkennis. Begrijpen
waar wethouders en andere bestuurders mee worstelen, zoals bijvoorbeeld de lastige en soms zelfs tegenstrijdige dynamieken die spelen
tussen integriteit, loyaliteit en effectiviteit.
Als wethouder word je geconfronteerd met vragen als:
• Hoe kan ik samenwerking borgen op de langere termijn en hoe ga ik
om met korte termijndoelen versus de lange termijn?
• Hoe verhoud ik mij tot de gemeenteraad, het college van b&w,
de inwoners en het ambtelijk apparaat?
• Hoe integreer ik mijn persoonlijke en partijpolitieke belangen met
het gemeentebelang, zonder mijzelf als mens te verliezen?
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• Hoe zorg ik voor maximale betrokkenheid en transparantie in relatie
tot de lokale ambtelijke organisatie?
• Hoe ga ik om met integriteitsvraagstukken?
• Hoe ga ik om met de plotselinge macht en aandacht en wat gebeurt
er met mij als mijn wethouderschap eindigt?
• Hoe ga ik om met kritiek op mijn functioneren?
• Hoe verhoudt het voorgaande zich tot mijn eigen zoeken: hoe kwetsbaar kan ik mij opstellen?
• Hoe verhoud ik mij tot de media, wat doet de media met mij als
‘persoon met ambitie’?
• Hoe vind ik balans tussen werk en privé?
Een coach helpt je als (beginnend) wethouder bij het verkrijgen van
inzichten rondom deze vraagstukken. De coach is daarbij als het ware
de spiegel voor houding en gedrag. Hij/zij kijkt samen naar belemmeringen en krachten en reflecteert daarop, zonder een oordeel te vellen.
De coach begeleidt het leer-, verander- en ontwikkelproces van de
wethouder.
Als geen ander weet de coach hoe complex de rol van wethouder is.
Een rol waarin persoonlijke waarden en vaardigheden constant samen
komen en soms ook conflicteren met politieke doelen en aspiraties.
Daarnaast krijgt de wethouder ook nog te maken met de verantwoordelijkheid en autonomie van diegenen die hij aanstuurt. Om effectief
leiding te kunnen geven zal de wethouder niet alleen moeten groeien
als bestuurder/manager, maar ook in persoonlijk leiderschap. Professionele coaching maakt hierbij het verschil!
Door coaching word je professioneler en zelfverzekerder, groei je in
persoonlijk leiderschap en effectiviteit, weet je moeiteloos in elke
situatie de juiste rol te kiezen en verminder je het risico op voortijdig
aftreden.
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En verder 3. Houd je
lichaam en brein vitaal!
Een bijdrage van Rick de Jong, MemoryMonkeys

In 2010, in aanloop naar de tweede kamer verkiezingen, werd Job
Cohen door Twan Huys geïnterviewd. Hierbij werd de politicus gevraagd
naar de prijs van één casino wit. Toen Cohen daar niet op in wilde gaan,
kwam vervolgens ook de vraag hoeveel werkelozen er maandelijks
erbij kwamen. En hoe hoog de Nederlandse hypotheekschuld is. Op al
deze vragen bleef de oud burgemeester van Amsterdam het antwoord
schuldig.
Hoe flauw het ook is om te vragen naar het prijskaartje van een brood
bij de bakker, het geeft ook iets aan. Dat kennis voor een politicus van
belang is. Niet zozeer wat je moet afrekenen voor een brood bij de
kassa. Maar wel bijvoorbeeld de andere vragen die gesteld zijn over de
werkelozen en de hypotheekschuld. Het is broodnodig om je (feiten-)
kennis op orde te houden als vertegenwoordiger van het volk. Anders
wordt er in de politieke arena met je afgerekend. En dat is een heel
hoog prijskaartje.
Overigens, en voor de goede orde, Cohen heeft zich daarna uitstekend
hersteld en heeft zijn partij in de verkiezingen van 2010 geleid naar een
tweede positie, nipt achter de VVD.
Onze tijd van informatieovervloed
We leven in een tijd waarbij we worden overspoeld met informatie. Dit
geldt voor een ieder. Digitale vernieuwingen van de laatste tientallen
jaren hebben ervoor gezorgd dat de burger in de 21ste eeuw heel
gemakkelijk over informatie kan beschikken. Een vraag intoetsen in
google zorgt ervoor dat je direct tientallen antwoorden ontvangt. Daarnaast zijn de communicatielijnen anders en sneller. Berichten worden
razendsnel verzonden via social sites zoals Facebook en LinkedIn.
En deze berichten zijn vaak ook voorzien van de nodige informatie of
desinformatie. En dan hebben we het nog niet eens over de mailbox
gehad.
Een overspoeling met informatie dus. En deze stroom is niet allemaal
relevant. Integendeel. Het grootste gedeelte is irrelevant. Maar toch is
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het noodzakelijk om te leren omgaan met voornoemde grote stroom.
Zodat je niet verzuipt. En het belangrijke eruit filtert. Wat zou het mooi
zijn als je vloeiend door de stroom heen beweegt, als een vaardige
schipper op een woeste zee. En ondertussen met je visnet het relevante eruit scheppend. Dat is wat professionele breintraining doet.
Leren omgaan met de informatiestromen in onze moderne tijd. Informatie structureren, informatie verwerken. Zodat we het gevoel van de
vaardige schipper hebben. En niet het gevoel dat we constant tegen de
stroom inroeien en uiteindelijk kopje onder gaan. Het kopje onder in
onze tijd is niet presteren, overwerkt zijn of zelfs een burn-out.
De moderne wethouder
Als moderne lokale bestuurder ontkom je dus niet aan keuzes maken.
Hoe realiseer ik mij visie? Hoe krijg ik de oppositie mee? Hoe houd ik
mijn fractie binnenboord? Hoe actief ben ik buiten het gemeentehuis, midden in de samenleving? Hoe maak ik een balans tussen werk
en privé, tussen al deze activiteiten? Het is een constant proces van
keuzes maken. En dit is niet anders als we praten over de toegang tot
informatie en hoe de lokale bestuurder hiermee omgaat.
Een citaat van wethouder Frank den Brok uit Oss zegt al heel veel:
“Toen ik pas startte met het wethoudersvak wilde ik alles tot mij nemen.
Heel enthousiast wilde ik alles weten van wat er in mijn gemeente afspeelde.
Ik kwam er echter achter dat het gewoonweg te veel was. Teveel om goed in
mij op te nemen. Ik zat alleen maar in mijn kantoor te lezen, lezen en nog
eens te lezen. Ik stond niet meer in de maatschappij waar ook informatie te
halen is. Ondertussen ben ik selectiever geworden en werk ik mij voornamelijk goed in op dossiers die mijn beleidsterreinen raken.”

Breintraining voor de wethouder
Niemand zal het oneens zijn met de stelling dat een wethouder veel
informatie te verwerken heeft. Dat kunnen we toch wel een objectief
feit noemen. In die veelheid aan informatie is winst te behalen in de
manier waarop deze wordt verwerkt. Ons brein bezit enorme capaciteiten, capaciteiten die vaak in een sluimerstand staan. Soms moeten
we gewezen worden op de potentiele kracht. Probeer als voorbeeld
even het volgende te lezen.
“Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in
wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is
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dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de
ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon
lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het
wrood als gheeel.”

Je hebt waarschijnlijk ervaren dat het lezen van de alinea aanvankelijk
moeilijk was. Ons brein past zich echter razendsnel aan. En vervolgens
was het stuk heel gemakkelijk te lezen.
En dit proces is de essentie van professionele breintraining. De mens
beschikt over een krachtig brein met een potentieel dat nog niet helemaal is aangezet. Breintraining is gericht op technieken die helpen om
effectiever en prettiger met de informatiestroom om te gaan.
Nog specifieker kan breintraining ingaan
op de volgende onderwerpen:
• Het sneller en effectiever lezen
• Het structureren van informatie
• Het onthouden van relevante informatie
• Het menselijk werkgeheugen op scherp zetten
voor mentale weerbaarheid in debat
• Presentaties geven uit het hoofd
• Trainen van gerichte aandacht
• Onthouden van namen en gezichten
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Citaat van Raadslid Marianne Zondag van het CDA in Oss:
“Eigenlijk gaat het raadswerk mij best goed af. Ik moet wel veel tijd steken
in al het leeswerk, maar ik heb het er wel voor over. Bij raadsvergaderingen
merkte ik dat na de eerste termijn, bij het echte debat, ik mentale scherpte
miste. Om bijvoorbeeld wat er allemaal gezegd werd goed in mij op te nemen.
Gerichte breintraining heeft mij geholpen in het debat. Ik kan gemakkelijker
dingen vasthouden en ook sneller verbindingen leggen.”

Het zijn allemaal mentale vaardigheden die de politicus, en dus ook
zeker de wethouder functioneel zullen gaan ondersteunen. Maar een
bijkomend voordeel moet worden aangestipt. Het leren structureren
van je brein, dat is wat breintraining doet, zorgt ook voor mentale rust.
Een effect dat niet onbelangrijk is.
Sneller leren lezen
Moet je eens voorstellen wat voor een tijdwinst je gaat boeken als je
je leessnelheid verdubbelt. Na ongeveer zes weken trainen, trainingen
van zo’n tien minuten per dag, is deze winst van verdubbeling zeker
bereikt. Training is wel noodzakelijk. We spreken namelijk van een snelleestechniek. En iedere techniek moet je leren, onder de knie krijgen en
vervolgens oefenen. Het uiteindelijk resultaat liegt er niet om.
Een veel gehoorde angst is het verlies van begrip van de tekst. Paradoxaal is het omgekeerde het geval. Door sneller te lezen is er betere
aandacht bij het leesmateriaal en wordt de gehele context ook beter
doorzien. Breintraining gaat uitgebreid in op de angst van verlies van
begrip en het missen van details.
Kun je niet wachten met het opvoeren van je leessnelheid? De beste
aanpak is het leren van de technieken en dan daarmee aan de slag te
gaan. Je kunt echter ook zelf ervaren hoe je bij digitaal lezen je snelheid
kunt ophogen. Ga hiervoor naar de website www.accelareader.com.
Hier kun je een gekopieerd stuk digitaal tekst invoeren, en deze tekst
op je af laten vuren op gewenst leestempo. Het is een goede manier om
grote stukken digitale teksten snel door te nemen.
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Geheugentechnieken
Geheugentechnieken zijn bijna zo oud als de mensheid zelf. En toch
zijn deze vaardigheden in onze moderne tijd uit ons bewustzijn geglipt.
Gelukkig zit het capaciteit van een sterk geheugen in ons allemaal.
Vaak ook weer in sluimerstand. Het leren van de geheugentechniek is
voor de wethouder functioneel van toepassing om ook te onthouden
wat wordt (snel-)gelezen, het ontwikkelen van mentale scherpte,
presenteren uit het hoofd en ook bijvoorbeeld voor het onthouden van
namen en gezichten.
Aandachttechnieken
Het leren van technieken van aandacht, focus, is de grootste tijdwinner. Deze technieken zijn gemakkelijk te leren maar het toepassen
is evenwel niet eenvoudig. Wij worden namelijk in onze tijd niet alleen
overspoeld met informatie maar ook worden we overspoeld met
constante prikkels. Dit geeft overigens meteen aan hoe belangrijk het
is om aandacht te hebben voor aandacht. Veelal zitten we als mens in
een multitaskende modus. Wat funest is voor onze productiviteit. Hier
een simpele illustratie:
Neem een stopwatch en kijk hoeveel tijd het je kost om eerst ‘MULTITASKING’
op te schrijven en vervolgens ‘1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12’. Elk van deze twaalf
getallen staat voor een letter uit het woord ‘multitasking’. Daarna doe je het
anders. Op een schoon vel schrijf je eerst M en de daarbij behorende 1 op, dan
U en de bijbehorende 2, L en 3, et cetera. Ook die tweede keer meet je je tijd.
Dan blijkt dat de tweede methode veel meer tijd kost en dat je misschien nog
in de fout gaat ook. Je switcht voortdurend tussen letters en getallen, tussen
schrijven en tellen, en zelfs bij dit eenvoudige breinwerk gaat multitasken al
ten koste van de productiviteit en kwaliteit.

Voer deze oefening zelf uit. Om het te ervaren. Deze vorm van multitasken, wat eigenlijk multiswitchen is (je springt van de ene taak naar
de andere en weer terug), wordt ook wel verdeelde aandacht genoemd.
Je verdeelt je aandacht over verschillende taken. In ons voorbeeld het
schrijven van een woord en het noteren van getallen. De oefening geeft
aan hoe belangrijk gerichte aandacht is. En deze vorm van aandacht is
met diverse technieken heel goed te trainen.
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En verder 4.
Andere inwerkhulpen
• In de Wethoudersbundel van de Wethoudersvereniging treft naast
dit inwerkprogramma diverse publicaties als de ‘Vliegende start als
wethouder’ en ‘Tango van wethouder en ambtenaar’ waarin u tips
ervaringen van collega-wethouders aantreft.
• Op de website van de Wethoudersvereniging
(www.wethoudersvereniging.nl) treft u een online assessment, dat
de wethouder inzichtgeeft in de eigen competenties die nodig zijn
voor het vak.
• In het verenigingsblad Nederland Wethoudersland van de Wethoudersvereniging zijn diverse opleidingen en trainingen te vinden die
specifiek op het vak van wethouder zijn toegesneden. Ook bevat
dit blad diverse artikelen, interviews en actualiteiten relevant voor
wethouders.
• Op het Youtube-kanaal van de Wethoudersvereniging treft u diverse
video’s van en over wethouders, die behulpzaam zijn bij de eerste
fase of gedurende het wethouderschap.
• Kijk verder op de website van de Wethoudersvereniging voor een
actueel aanbod van trainingen, cursussen en verder ondersteuning
ter verhoging van de professionaliteit van wethouders.
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En verder 5.
Voor de gemeentesecretaris
U bent het hoofd van de ambtelijke organisatie die het College van B&W
ondersteunt bij de vorming en uitvoering van gemeentelijk beleid en
gemeentelijke taken. U bent uit dien hoofde een belangrijke raadgever
van de beginnende wethouder. Het instrument dat u nu voor u heeft,
heeft als doel versnelling aan te brengen in het proces van ‘learning by
doing’ waar alle beginnende wethouders zich voor geplaatst zien. Het
wethouderschap is bij uitstek een functie waar men zich niet door een
andere baan of door een specifieke opleiding op kan voorbereiden. Het
‘leren effectief wethouder te zijn’ is zodoende altijd een kwestie van training ‘on the job’. Alles wat dat leerproces kan versnellen, verdient zich
binnen de kortste keren terug. Behalve voor de beginnende wethouder
zelf, kan dit instrument dus ook voor u en voor uw organisatie voordelen
bieden. U kunt zelf aan de werkzaamheid van dit instrument bijdragen
door voorbereid te zijn op vragen die een beginnend wethouder kunnen
helpen (en waarop dit hulpmiddel hem attendeert).
Tot de vragen waarop een wethouder
antwoord zou willen hebben, behoren:
• Hoe zit de gemeentelijke organisatie in elkaar, zowel qua functieindeling als qua hiërarchische verhoudingen, en welke mensen zijn van
belang voor mijn portefeuilles?
• Welke organisaties en personen buiten de gemeentelijke organisatie
zijn voor mijn portefeuilles van belang? (andere overheden, stakeholders en partijen in – al dan niet complexe – dossiers, inwoners en
ondernemers?).
• Met welke lopende zaken krijg ik te maken (‘unfinished business’),
waar zitten impasses, waar zitten de knopen die op enig moment
moeten worden doorgehakt?
• Wat is van belangrijke langerlopende dossiers de wordingsgeschiedenis? En welke ambtelijke en bestuurlijke leerpunten zijn daaruit
te trekken (op basis van eerlijke en openhartige reflectie), die mij als
nieuwe wethouder helpen daadwerkelijk stappen vooruit te zetten in
deze dossiers?
• Wat verwacht de ambtelijke organisatie van mij als wethouder?
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Spelen er beleidsambities, liggen er plannen op de plank, komt er
nieuwe wetgeving aan, lopen ergens tijdelijke budgetten af?
• Wat is mijn mediastrategie? Waar volg ik een mediatraining? En uiteraard versnelt u het leerproces door de nieuw aantredende wethouders op het bestaan van dit instrument te wijzen, en daarnaast op het
verenigingsblad Nederland Wethoudersland van de Wethoudersvereniging, met diverse opleidingen die specifiek op het vak van wethouder
zijn toegesneden.
We wensen u een succesvolle samenwerking
met uw nieuwe wethouder.
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