
Advies 1. 

Treed op als tolk: 
vertaal wat er leeft in voor politieke 
besluitvorming geschikte taal. Maar ook 
andersom: vertel in gewone-mensen-
taal welke lastige keuzes er gemaakt 
moeten worden. Laat je hierbij voor 
niemands karretje spannen! Mensen die 
het eerlijke verhaal durven te vertellen 
winnen aan geloofwaardigheid.

Advies 2.

Wees authentiek: 
de neiging bestaat als nieuw raadslid 
jezelf meteen onder te dompelen in 
allerlei dossiers, regels en procedures. 
Uiteraard is het verstandig zo snel mo-
gelijk jezelf de regels van het spel eigen 
te maken. Hiertoe worden vaak ook 
goede inwerkprogramma’s aangeboden 
door de griffie. Waak er echter voor dat 
middelen verworden tot doel. Voorkom 
dat de agenda van het college of de 
druk van het vele vergaderen het zicht 
vertroebelt op het gesprek van de straat. 

U staat als raadslid aan het begin van een nieuwe raadsperiode. Hoe kunt 

u als raadslid uw rol als volksvertegenwoordiger het beste inhoud geven? 

Vanuit het hele land zijn tips aangereikt. De vele inzendingen zijn geclusterd 

tot tien adviezen. 

10 adviezen aan 
het nieuwe raadslid

Wees 
authentiek

“laat het vooral toepasbare 
(lokale) wetenschap blijven”

Bernie van den Berg
Gemeenteraad Breda

Onder de titel ‘Pleidooi voor de herwaardering van tegenwicht & tegenspraak’ 
verscheen in december 2012 een pamflet van drie bezorgde griffiers. Gaat de lokale 
politiek nog wel over de vragen waar het over zou moeten gaan? Vragen waar 
inwoners van de gemeente van verwachten dat de politiek hier iets aan doet. De 
schrijvers doen een oproep aan de lokale politiek en ‘het volk’ een gezamenlijk ont-
moetingspunt te vinden: zorg voor een ‘marktplaats’ waar vragen uit de samenle-
ving kunnen worden vertaald in politieke actie. 
De opstellers van dit pamflet onderstrepen het belang van goede leiders: raadsle-
den die inwoners en organisaties in stelling brengen om tegenwicht en tegenspraak 
te bieden aan het lokaal bestuur door effectief mee te praten over belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken.

Wat betekent dit in de praktijk? Daarover gaan deze ‘10 adviezen aan het nieuwe 
raadslid’. Wij hopen dat zowel zittende als nieuwe raadsleden met deze tien advie-
zen worden uitgedaagd om inhoud te geven aan hun ideeën en idealen en daar-
mee die van de inwoners.



Advies 3. 

Berijd stokpaardjes: 
je bent als raadslid maar één van velen. 
Door consequent en regelmatig een on-
derwerp op de agenda te zetten en te 
houden kun je iets bereiken. Wanneer 
college en collega raadsleden weten 
wat jij belangrijk vindt, kunnen ze daar 
ook rekening mee houden en jou iets 
gunnen. Let wel op! Bij drammen of 
te veel politiek gewin (kroonjuwelen) 
worden zaken niet meer gegund.

Advies 4. 

Wees zichtbaar: 
communiceer waar je als raadslid mee 
bezig bent, welke terreinen je politieke 
interesse hebben, wat voor succes je 
hebt behaald en aan welke belangrijke 
besluiten je verder hebt meegewerkt. 
Dat kan via social media (facebook, 
twitter, tumblr), een eigen website maar 
ook gewoon met een advertentie in het 
huis aan huis blad

Advies 5. 

Durf te kiezen/los te laten: 
bepaal aan het begin van je zittings-
periode welke (maximaal) 5 doelen je 
wilt verwezenlijken. Je kunt – zeker als 
kleine fractie – niet alle dossiers en on-
derwerpen die voorbij komen volledig 
behappen. Dit voorkomt ook dat je te-
veel aandacht schenkt aan de ‘waan van 
de dag’. Als je weet waar je prioriteiten 
liggen hoef je niet bij elk onderwerp 
de diepte in. De prioriteiten zijn ook 
belangrijk voor de kiezers omdat het 
herkenbare punten worden die horen 
bij een partij. Na 4 jaar kun je dan ook 
herkenbare resultaten presenteren.

Advies 6. 

Stimuleer en verbind de 
kracht van de samenleving:
treedt op als belangenmakelaar. Hoewel 
gemeenten steeds minder hebben te 
besteden en het aantal bevoegdheden 
van gemeenten ook steeds meer af-
neemt is er een wereld te winnen voor 
raadsleden die met gebruikmaking van 
de kracht in samenleving belangen aan 
elkaar durven te knopen.

Advies 7. 

Wees beslisser van de stad 
en wordt geen besluit-
machine van het college: 
laat je altijd (persoonlijk of via de 
fractie) informeren door betrokkenen 
en belanghebbenden. Weet waar je 
het over hebt en laat je gezicht zien bij 
lokale aangelegenheden zodat mensen 
je kennen en je weten te vinden als het 
nodig is.

Advies 8. 

Bouw aan themagebonden 
netwerken: 
ontwikkel in overleg met je fractie een 
(social media) netwerk dat zich specifiek 
richt op 1 of 2 thema’s van je partij, het 
maakt niet uit of dat in een oppositie- 
of coalitierol is. Je kunt je beter op 1 
of 2 items profileren dan als een soort 
kameleon bij elk onderwerp een andere 
omgevingskleur aannemen. Gebruik dit 
netwerk ook om te reflecteren op je ei-
gen rol: ben ik begrijpelijk/herkenbaar/
benaderbaar voor de burger?

“Blijf op hoofdlijnen! 

William van Zanen 
Raadsgriffier 
Ouder-Amstel

Advies 9. 

Voer functioneringsgesprek-
ken met de stad of het dorp: 
stel het oordeel over je functioneren 
niet uit tot de volgende verkiezingen, 
maar leg je oor als raad jaarlijks te 
luister in de stad: richten we ons op de 
juiste zaken, zien we signalen/ontwik-
kelingen over het hoofd? Gebruik het 
functioneringsgesprek als een creatieve 
manier om het gesprek aan te gaan met 
de burger over de zaken die er werke-
lijk toe doen.

Advies 10. 

Raadslid zijn is leuk, maar 
bewaak de balans: 
gun jezelf de tijd om het vak te leren. 
Je hoeft niet alles in één keer te kennen 
en te kunnen. Bovendien niemand is er 
bij gebaat als je de balans tussen privé 
en werk uit het oog verliest. Zorg dat 
er voldoende momenten zijn om op te 
laden, zodat je scherp oog blijft houden 
voor de zaken die er lokaal daadwerke-
lijk toe doen.

“Voer functioneringsgesprekken 
met je stad of dorp”

Ferry van den 
Broek
Gemeenteraad 
Eindhoven

“Geef inwoners de kans je als 
raadslid te helpen. Zij kunnen en 
weten zo veel”

Jan Dirk Pruim
Raadsgriffier 
Almere

De raad 
gaat over alles, 
ook als hij er 
niet over gaat

Deze 10 adviezen zijn verzameld door de 100.000-plus griffierskring in het kader van het project ‘Toekomst Lokale 
Democratie’ onder leiding van een werkgroep. Deze werkgroep wordt gevormd door  de griffiers Gerrit Hagelstein (Ede), 
Arthur ten Have (Zwolle), Rolf Jongedijk (Enschede), Jaap Paans (Rotterdam), Paul Piket (Breda), Geert van Soest (Venlo) 
en Gert-Jan Broer (adviseur Necker van Naem). 
Met dank aan griffiers en raadsleden uit heel Nederland voor hun adviezen.

Eindredactie: Harco Bakker  (Raadsgriffie Dordrecht)  Vormgeving: Next Door  Reclamestudio Alblasserdam.


