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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Globaal proces per visitatietraject   
Dit document beschrijft in vijf stappen het proces rondom de visitatie en de rollen van de 
gemeente, visitatiecommissie, VNG, kennisinstituten, de expertgroep en de brede klankbordgroep. 
Het betreft niet per se het verloop van de afgelopen visitaties, echter wel de basis voor de lijn die 
vanaf heden wordt gevolgd.  
 
1. Selectie van de gemeente.  
De gemeente dient een aanvraag in bij de VNG voor deelname aan de visitatiecommissie. Deze 
aanvraag is vaak door beleidsmakers voorbereid en wordt gedaan namens het college. De 
aanvraag wordt initieel beoordeeld door de VNG op hoe passend de vraag is voor een 
visitatietraject en potentie tot verbetering n.a.v. de visitatie, waarbij de VNG rekening houdt met 
diversiteit tussen deelnemende gemeente o.a. op het gebied van omvang, geografische spreiding 
en vraagstelling. Hierna wordt de gemeente wel of niet voorgeselecteerd voor mogelijke 
deelname aan de visitatiecommissie. De VNG gaat vervolgens bij de gemeente op gesprek (“op de 
thee”). In het gesprek wordt de gemeente gevraagd de onderzoeksvragen die zij heeft te 
verhelderen en wordt het proces dat wordt doorlopen met de gemeente besproken. Dit helpt 
verwachtingen over en weer scherper te maken. Hierna besluit de VNG of de gemeente zal 
worden bezocht door de visitatiecommissie. 
  
2. Voorbereiding op de intake.  
Bij besluit tot deelname wordt een sequentie van afspraken gepland. Daarbij zijn ambtenaren en 
bestuurders van de gemeente betrokken. Vanuit de VNG wordt een kerngroep samengesteld 
vanuit de visitatiecommissie, VNG, kennisinstituten en de expertgroep. Wanneer de datum voor 
de intake en de visitatie is gepland, wordt de gemeente gevraagd documentatie aan te leveren 
(beleidsstukken en uitvoeringsrichtlijnen rondom het sociaal domein, inkoop, 
contractmanagement en bekostiging, regionale afspraken, afspraken met uitvoeringsorganisaties, 
managementrapportages en dashboards, etc.). De VNG stelt op basis van openbare bronnen 
(waarstaatjegemeente.nl, CBS) en het berichtenverkeer (i-SociaalDomein) een 
gegevensrapportage en sfeerbeeld (KCHN) samen. De documentatie, gegevensrapportage en het 
sfeerbeeld tezamen vormen de basis van een kort lijstje met vragen en verwonderingen. Deze 
wordt opgesteld door de expertgroep, in het bijzonder door één van de onderzoeksbureaus in 
samenspraak met één van de gemeente-experts.  
 
3. De intake.  
De intake biedt de basis voor de rapportage van de visitatiecommissie. Tijdens de intake, wordt de 
onderzoeksvraag definitief vastgesteld en de verhaallijn voor de rapportage uitgewerkt.  
Voor de intake worden de visitatiecommissie, de kerngroep, wethouders met de portefeuilles 
Sociaal Domein en Financiën en een selectie van ambtenaren uitgenodigd.  
 
De intake bestaat uit vier delen, in de regel verspreid over een middag en de ochtend van de 
volgende dag. In het eerste deel vindt een vooroverleg plaats waar de visitatiecommissie en de 
kerngroep de vragen en verwonderingen bespreken en vanuit daar tot een lijn voor het bestuurlijk 
gesprek komen. Tijdens het tweede gedeelte vindt het bestuurlijk gesprek plaats tussen de 
visitatiecommissie en de wethouders van de gemeente. De kerngroep en ambtenaren kunnen 
extra toelichting geven of kritische vragen stellen waar passend. Vervolgens bespreken de 
visitatiecommissie en de kerngroep de uitkomsten van het bestuurlijke gesprek, stellen zij de 
onderzoeksvraag vast (waar mogelijk) en schetsen zij de kaders van de verhaallijn van de 
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rapportage. Binnen deze kaders voert de kerngroep in het vierde en laatste gedeelte van de intake 
dag het ambtelijk gesprek. Tijdens het ambtelijk gesprek wordt de verhaallijn verder uitgediept en 
wordt doorgevraagd op bestaande onduidelijkheden. Daarbij wordt de groep zo nodig opgedeeld 
en wordt een inventarisatie gemaakt van benodigde documentatie voor het verdiepend 
onderzoek.  
 
4. Het opstellen van de concept rapportage.  
Daags de intake wordt een concept van de onderzoeksvraag en de verhaallijn opgesteld. Het 
concept wordt naar de betrokken leden van de visitatiecommissie gestuurd ter beoordeling. De 
onderzoeksvraag (zonder verhaallijn) wordt tevens aangeboden aan de gemeente. Mogelijk wordt 
in de toekomst de verhaallijn ook met de gemeentesecretaris besproken. Met de reacties van de 
visitatiecommissie en de gemeente, gaat het onderzoeksbureau vervolgens aan de slag met het 
opstellen van de concept rapportage, in samenspraak met de VNG en gemeente-experts. Vanuit 
de intake kan het wenselijk zijn dat er in deze periode nog een aantal verdiepende interviews 
plaatsvinden. De conceptrapportage wordt een week voor de visitatie aangeboden aan de 
visitatiecommissie en de kennisinstituten. De rapportage zonder conclusies en aanbevelingen 
wordt tevens aangeboden aan de gemeente. De gemeente wordt gevraagd feitelijke onjuistheden 
aan te geven, daags voor de visitatie.  
 
5. Visitatie en afronding rapportage  
De rapportage vormt de basis van het visitatiegesprek. Conclusies en aanbevelingen naar 
aanleiding van deze analyse, worden door de visitatiecommissie met de gemeente besproken. 
Hiervoor is een (telefonisch) vooroverleg voorzien. Voor de visitatie wordt naast de 
visitatiecommissie en de gemeente, een kleine delegatie uitgenodigd vanuit de kerngroep (twee 
vertegenwoordigers vanuit VNG, één vertegenwoordiger vanuit AEF, Significant dan wel KPMG en 
optioneel één vertegenwoordiger vanuit de kennisinstituten) in verband met nazorg en de 
afronding van het rapport. Daarnaast nodigt de VNG maximaal twee bestuurders van andere 
gemeenten uit als toehoorder (free seats), in samenspraak met de betreffende gemeente. Na de 
visitatie verwerken de onderzoeksbureaus en VNG de input vanuit de visitatie in de rapportage, en 
ronden zij de rapportage af. De gemeente wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie op de 
rapportage. Deze wordt bij de definitieve eindrapportage gevoegd.  
 
6. Bundeling van inzichten uit meerdere trajecten  

Iedere eindrapportage wordt besproken in de brede klankbordgroep waaraan in ieder geval BZK, 

VNG, twee gemeenten, de ministeries VWS, SZW en JenV deelnemen. Van gevisiteerde gemeenten 

wordt soms ambtelijke aanwezigheid gevraagd zodat naast de bevindingen uit het traject ook in 

kan worden gegaan op de stappen die nadien gezet zijn.  

 

Per vijf visitatietrajecten worden algemene inzichten gebundeld en gepubliceerd, met in de 

inleiding een korte verwijzing naar de gevisiteerde gemeenten.  

 


