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W E R K G E V E R S C O M M I S S I E  R A A D 

 
 

Verslag van de bijeenkomst van 4 juni 2018 

 

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter, Joyce van Reijn, Geert Schipaanboord, Tineke Zantingh (griffier) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent deze eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgeverscommissie (wgc). 

 

2. Afstemming wederzijdse verwachtingen 

Wederzijds is de verwachting open en eerlijk met elkaar van gedachten te wisselen over 

lopende zaken op basis van regelmatig contact. De wgc zet de zeswekelijkse gesprekken zoals 

die in de vorige periode plaatsvonden voort. De griffier maakt hiervoor een planning. Als er 

een nieuwe griffier is wordt die planning mogelijk herzien, afhankelijk van de wensen. 

De wgc zet in op een goede communicatie richting raad door een themadossier in het RIS en 

waar nodig mondelinge terugkoppeling in presidium en/of raad. De griffier vervult de 

werkgeverksrol richting griffiemedewerkers (gemandateerd door de raad). De wgc wil een 

(beoordelings)gesprekkencyclus opzetten voor de griffier, waarbij aan het begin van het jaar 

doelen worden benoemd op basis waarvan de griffie aan de slag kan. Aan het eind van het 

jaar vindt dan toetsing plaats in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd. 

De griffier zal informeren wie de contactpersoon bij HRM is voor de griffie en een 

kennismakingsgespek met de wgc organiseren. 

 

3. Opleiding werkgeverscommissie 

Alle drie de leden van de wgc hebben belangstelling voor de trainingsavond die de 

Nederlandse Raadsledenvereniging en de Vereniging van Griffiers in regionaal verband 

aanbieden. Zodra een datum bekend is zal de griffier dit communiceren. 

 

4. Planning en aanpak werving 

De wgc volgt het advies van de vorige wgc om voor de werving van een nieuwe griffier een 

bureau in de arm te nemen. Er zullen drie offertes worden aangevraagd. Geert 

Schipaanboord zal tijdens het presidium van 11 juni inventariseren wie vanuit de andere 

fracties deelnemen aan het wervingsproces en de offerte-aanvraag voorleggen. De griffier zal 

vast informeel uitzoeken of de drie  bureaus in staat zijn op korte termijn met een offerte te 

komen, zodat voor de zomer duidelijk is hoe de advertentie eruit moet zien. Dan moet 

duidelijk zijn wat de wensen van de raad zijn, hoe de raad de beweging van het ambtelijk 
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apparaat kan volgen en  hoe het profiel er dan uit ziet. Streven is de offertes op 

woensdagavond  20 juni te beoordelen met de sgcPlus. 

 

5. Planning afscheid griffier 

Het contract van de griffier loopt op 1 november af. De laatste raadsvergadering die zij 

bijwoont is op 15 oktober. De wgc zal het afscheid organiseren in overleg met de 

griffiemedewerkers. 

 

6. Rondvraag 

De griffier adviseert ruim voor de volgende verkiezingen met elkaar af te spreken hoe het 

formatieproces georganiseerd wordt, zodat ieders rol duidelijk is. Zij pleit voor het 

inschakelen van een (in)formateur. 
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