
   

 

Dichter bij het pluche 
inspirerende cursus voor inwoners die het gemeentehuis wel 
eens van binnen willen zien 

o Het politieke bedrijf kan wel wat meer 
positieve belangstelling gebruiken.  

o Als overheid willen we transparant zijn, dus 
laten we de deuren maar eens goed 
openzetten. 

o Als burgers beter zicht hebben op wat het 
gemeentebestuur doet zal dat hun 
betrokkenheid alleen maar groter maken. 

 
 

De lokale democratie is erg gebaat bij een 
bredere belangstelling voor het politieke werk.  
En dat is nogal een uitdaging: de publieke 
tribune van de raadzaal wordt meestal –
magertjes – gevuld met de usual suspects. 

Tegelijkertijd blijkt dat veel inwoners amper een 
idee hebben van wat zich binnen het 
gemeentehuis afspeelt. En dat in een tijd dat 
overheid en burgers steeds meer uitdagingen  
gezamenlijk aan moeten pakken. 

Alle reden dus om - als griffie of Presidium 
bijvoorbeeld – dit onderwerp op de agenda van 
de raad te zetten. Natuurlijk hebben politieke 
fracties een eigen verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor bekendheid van en draagvlak voor 
hun werk. Maar waarom zou de gemeenteraad 
als collectief er niet werk van maken om:  

! inwoners van uw gemeente te attenderen op 
het belang van de gemeenteraad;  

! nieuwe groepen burgers aan te spreken en 
te interesseren om in de toekomst zelf een 
bijdrage te leveren aan het bestuur van de 
gemeente,  

! en ze net dat zetje te geven dat helpt de 
stap te maken naar de lokale politiek? 

 



In gesprek heeft – samen met de griffie van een 
middelgrote gemeente – een cursus ontwikkeld 
die zich inmiddels heeft bewezen als een 
effectief middel om burgers meer te betrekken 
bij de lokale politiek.  

De cursus geeft de deelnemers uiteraard inzicht 
in de organisatie en werkwijze van de 
gemeenteraad, het College van B&W en de 
ambtenaren. Ook het bezoek van een 
raadsvergadering is onderdeel van het 
programma. 

Speciaal is echter de manier waarop in de 
cursus theorie met de praktijk wordt verbonden. 
Dat gebeurt o.a. door: 

o elke deelnemer te koppelen aan een 
raadslid: deze fungeert tijdens de looptijd 
van de cursus als buddy 

o de ruime aandacht die wordt gegeven aan 
burgerparticipatie en bewonersinitiatieven: 
zo is een buurt- of wijkactiviteit van de raad 
onderdeel van het programma. 

 

Publiekscampagne als werving 

De praktijk wijst uit dat inwoners graag nader kennis 
maken met het gemeentehuis. Een cursusgroep is 
gauw gevuld (het is aardig om het aantal raadsleden 
als uitgangspunt te nemen).  

De werving voor deelnemers is daarom handig te 
combineren met een gemeentebrede publieks-
campagne die de inwoners informeert over de 
gemeenteraad en het raadswerk. 

 
(Een) goede raad is niet duur 
Verschillende gemeenten hebben inmiddels de 
ervaring opgedaan dat deelnemers van de cursus 
doorstroomden naar politieke functies. De 
inspanning betalen zich zo vanzelf uit. En da’s niet 
zo gek: gericht aandacht besteden aan je inwoners 
is immers investeren in de toekomst van de 
gemeenteraad? 

Hoe organiseren we het? 
De organisatie van een cursus als deze 
is een samenspel tussen de griffie, het 
Presidium van de gemeenteraad en de 
trainer.  
De ingrediënten van de cursus, de 
betrokkenheid van de raad(sleden) en 
de planning van de onderdelen zijn 
uiteraard maatwerk. 
Bellen dus, voor de eerste afspraak! 
 

 

In gesprek  

brengt overheid en burgers met 
elkaar in verbinding: door training, 
gespreksleiding en adviestrajecten. 

 

 
 
Ben Nitrauw  
heeft inmiddels 25 jaar ervaring in het 
trainen en coachen in het publieke 
domein. Is de laatste jaren actief 
betrokken bij de vernieuwing van het 
lokaal bestuur in relatie tot burgers. 
Gedreven en pragmatisch, gericht op 
resultaat maar met aandacht voor het 
proces. 
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