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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier, als 

belangrijkste adviseur van de gemeenteraad, zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Dit past 

in het streven naar een sterkere positie van gemeenteraden in onze lokale democratie van vandaag 

en morgen. 

Strategische ondersteuning 
Elke gemeenteraad moet kunnen rekenen op goede, strategische ondersteuning. In de praktijk 

bestaan er echter grote verschillen in de wijze waarop de griffiersfunctie wordt ingevuld en 

gewaardeerd. Het is daarom in het belang van de gemeenteraad dat de griffiersfunctie wordt 

vastgelegd in één generieke functiebeschrijving. De gemeenteraad is overigens zelf de werkgever 

van de griffier en voert die taak uit via de zogenoemde werkgeverscommissie.  

Met het uitbrengen van het advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’ hebben de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG samen een belangrijke stap gezet naar een  

uniforme en sterke positie van raadsgriffiers. Het advies bevat zowel een generiek functieprofiel als 

suggesties voor toepassing en implementatie ervan. Het bestuur van de VNG heeft ingestemd met 

dit advies.  
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Advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’ 
Met deze brief biedt de VNG dit advies aan aan gemeenteraden, zodat de lokale 

werkgeverscommissies het functieprofiel kunnen implementeren. De Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden zal in de tweede helft van 2022 trainingen voor werkgeverscommissies verzorgen. Een 

stappenplan voor het gebruik van dit profiel is eveneens als bijlage bij deze brief gevoegd.  

 
Bijlagen 
Deze ledenbrief bevat twee bijlagen: 

Bijlage 1. Advies ‘Op weg naar gelijkwaardige verhoudingen’. 

Bijlage 2. Stappenplan ‘Naar een eenduidig profiel voor de griffier’. 

 

Vragen 
Met inhoudelijke vragen en vragen over de handreiking kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum 

van de VNG (070 - 3738393 of email: info@vng.nl) of bij de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden (070 – 3738195 of email: info@raadsleden.nl). De ledenbrief staat ook op www.vng.nl 

onder “Producten”- “Brieven”. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
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