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INLEIDING

Raadsleden worden als kandidaat-raadsleden voorbereid op het raadswerk en het 
raadslidmaatschap. In de voorbereiding op de rol als een krachtig en sterk raadslid en een 
krachtige en gezagvolle gemeenteraad vervullen in toenemende mate ook anderen, zoals de 
griffier een belangrijke rol. 

De Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben – samen met 
VNG en BZK - voor aanvang van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen een aantal activiteiten 
ontplooid, om raadsleden beter van start te laten gaan. Dat was het zogeheten Klaar voor 4 
jaarprogramma. Dit programma kan worden beschouwd als een landelijk startprogramma voor 
nieuwe raadsleden. Het is in die zin dus een aanvulling op het lokale inwerkprogramma dat elke 
griffier zelfstandig heeft voorbereid. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers willen in het kader van 
de evaluatie van het Klaar voor 4 jaarprogramma door een onderzoek onder griffiers zicht krijgen 
op ervaringen en geleerde lessen bij de uitvoering van het landelijke en lokale start- en 
inwerkprogramma. Om die reden hebben zij onderzoeksbureau Invior daartoe de opdracht 
verleend dit onderzoek uit te voeren.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om lessen te trekken voor het 
startprogramma voor nieuwe raadsleden in de toekomst.

In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek zowel visueel als tekstueel 
uiteengezet op totaalniveau en, voor zover mogelijk, naar gemeentegrootte (aantal inwoners).
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SAMENVATTING

ALGEMEEN
Vrijwel alle gemeentes hebben een startprogramma voor de raad. Een ruime meerderheid van de nieuwe aspirant-raadsleden heeft, volgens de griffiers, ook meegedaan 
aan een of meerdere startprogramma’s. Structurele scholingsprogramma’s zijn bij minder dan één op de drie beschikbaar gesteld.
Slechts een zeer kleine minderheid van de griffiers is het niet eens met de stelling dat de eigen raad goed is ingewerkt.
Een meerderheid van de griffiers heeft het Klaar voor 4 jaar-programma als mogelijkheid voorgelegd of zelfs actief aangeraden. Niemand heeft het actief afgeraden.
Een derde van de griffies in Nederland heeft onvoldoende capaciteit voor start- én scholingsprogramma’s.
Vooral eigen leermiddelen en informatie van de gemeente en in iets mindere mate (informatie)materiaal van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden vaak 
gebruikt door raadsleden.
Netto gezien hebben griffiers het gevoel dat raadsleden zich door de term startprogramma meer aangesproken voelen dan door de term inwerkprogramma.

PRODUCTEN
Het stappenplan voor griffiers voor het maken van een inwerkprogramma en de publicatie Wegwijzer voor raadsleden zijn de best bekende producten.
De griffiers die bekend zijn met de producten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn hier door de bank genomen positief of zelfs zeer positief over.

FYSIEK VERSUS ONLINE
Ongeveer de helft van de griffiers geeft de voorkeur aan een hybride opzet en een derde aan een fysieke opzet van het startprogramma 2026.

COMMUNICATIE
Slechts een zeer kleine minderheid oordeelt negatief over de communicatie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en vanuit de Vereniging van Griffiers.
Driekwart zou willen dat aanbieders van informatie over startprogramma’s hun informatie zouden bundelen.
Ongeveer een op de vijf griffiers in Nederland ziet meerwaarde in het Klaar voor 4 jaar-programma.

TOT SLOT
Ruim negen op de tien griffiers is op zijn minst enigszins geïnteresseerd in een permanent beschikbaar ondersteuningsprogramma.
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RESPONSVERANTWOORDING

RESPONS
In totaal hebben n=105 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Van deze groep hebben n=4 
respondenten aangegeven dat er in hun gemeente in 2022 géén gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. 
Deze respondenten zijn uit het onderzoek gehaald, waarmee er een effectieve steekproefgrootte van n=101 
overblijft. De maximale foutmarge bij deze steekproefgrootte (en uitgaande van een populatiegrootte van 
N=340) bedraagt ±8,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)*. 

In onderstaande tabellen zijn details van de respons weergegeven.

* De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe preciezer het gemeten resultaat. Het betrouwbaarheidsniveau geeft de 

statistische kans aan dat, bij herhaling van de meting onder gelijke omstandigheden, het resultaat van deze herhaalmeting binnen de foutmarge blijft.

Gemeentegrootte
(aantal inwoners)

Respondenten
(n)

Populatie
(n)

40.000 of minder 56 207

40.001 - 60.000 26 66

60.001 – 100.000 9 35

100.001 of meer 10 32

METHODIEK
Op 28 september 2022 is een email gestuurd aan alle griffiers in 
Nederland waarvan een e-mailadres bekend is bij Overheid in Nederland 
(n=339) met een link naar de online vragenlijst.
Op 6 oktober 2022 is een herinnering aan niet responderende griffiers 
gestuurd. 
Alle respondenten hebben de vragenlijst anoniem ingevuld.

OVER DEZE RAPPORTAGE
In dit rapport zijn de resultaten op totaalniveau visueel weergegeven, 
waarbij tekstueel duiding wordt gegeven. 

De resultaten zijn, waar mogelijk tevens uitgesplitst naar de variabele 
gemeentegrootte. Hierbij is, wegens de te beperkte steekproefgrootte 
onder de drie categorieën gemeentes met méér dan 40.000 inwoners (zie 
tabel links), gekozen voor een tweedeling:

Kleine gemeentes: 40.000 of minder inwoners
Grote gemeentes: Méér dan 40.000 inwoners

Ten behoeve van de leesbaarheid worden, tenzij anders vermeld, enkel 
significante en relevante verschillen specifiek benoemd.

Provincie
Respondenten

(n)
Populatie

(n)

Drenthe 5 12

Flevoland 5 6

Friesland 7 18

Gelderland 12 51

Groningen 2 10

Limburg 13 31

Noord-Brabant 18 55

Noord-Holland 11 42

Overijssel 3 25

Utrecht 6 25

Zeeland 5 13

Zuid-Holland 14 52
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Algemeen
“Alvast hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Uw antwoorden helpen ons zicht te krijgen op ervaringen en geleerde 
lessen bij de uitvoering van het landelijke en lokale start- en inwerkprogramma.”
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STELLINGEN M.B.T. START- EN SCHOLINGSPROGRAMMA’S
Vrijwel alle gemeentes hebben een startprogramma voor de raad. Een ruime meerderheid van de nieuwe aspirant-raadsleden heeft ook meegedaan 
aan een of meerdere startprogramma’s. Structurele scholingsprogramma’s zijn bij minder dan één op de drie beschikbaar gesteld.

In vrijwel alle gemeentes in Nederland (99%) is een startprogramma voor de raad opgesteld.

In 83% van de Nederlandse gemeentes hebben aspirant raadsleden meegedaan aan startprogramma’s. Hoewel het verschil nét niet statistisch significant is, lijkt dit bij grote 
gemeentes (91%) vaker van toepassing te zijn dan bij kleine gemeentes (77%).

In 29% van de Nederlandse gemeentes is een structureel scholingsprogramma, dat te allen tijde beschikbaar is gesteld voor de raad, opgesteld. Ook hierbij geldt dat dit, hoewel nét 
niet statistisch significant, bij grote gemeentes (38%) vaker het geval lijkt te zijn dan bij kleine gemeentes (21%).

2. Welk van onderstaande stellingen zijn op uw gemeente van toepassing? In mijn gemeente...

29%

83%

99%

71%

17%

1%

...is een structureel scholingsprogramma, dat te allen tijde beschikbaar is

voor de raad, opgesteld.

...hebben nieuwe aspirant-raadsleden meegedaan aan startprogramma('s).

...is een startprogramma voor de raad opgesteld.

Van toepassing Niet van toepassing

n=101
Basis: alle respondenten
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9%

4%

6%

76%

66%

70%

11%

29%

21%

2%

2%

2%

2%

1%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet

MATE WAARIN DE RAAD IS INGEWERKT
Slechts een zeer kleine minderheid is het niet eens met de stelling dat de eigen raad goed is ingewerkt.

Over het algemeen vinden griffiers in Nederland dat de raad van zijn/haar eigen gemeente goed is ingewerkt: 76% is het (zeer) eens met de stelling. 
Slechts 3% is het er (zeer) mee oneens. De rest (21%) antwoordt neutraal.

Wanneer we kijken naar het verschil tussen kleine en grote gemeentes, dan valt met name op dat griffiers in kleine gemeentes (29%) vaker neutraal 
antwoorden dan griffiers in grote gemeentes (11%). Hoewel nét niet significant, lijken griffiers uit grote gemeentes (84%) het vaker (zeer) eens te zijn 
met de stelling dan griffiers uit kleine gemeentes (70%).

3. In mijn gemeente is de raad goed ingewerkt.
Basis: alle respondenten
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INFORMEREN OVER KLAAR VOOR 4 JAAR-PROGRAMMA
Een meerderheid van de griffiers heeft het Klaar voor 4 jaar-programma als mogelijkheid voorgelegd of zelfs actief aangeraden. Niemand heeft het actief afgeraden.

15% van de griffiers in Nederland geeft aan het Klaar voor 4 jaar-programma van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden actief te hebben aangeraden aan de raadsleden. Nog 
eens 47% heeft het als mogelijkheid voorgelegd. Niemand heeft het programma actief afgeraden.

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes.

4. Heeft uw griffie de raadsleden geïnformeerd over het Klaar voor 4 jaar-programma van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?
Basis: alle respondenten

11%

18%

15%

56%

39%

47%

24%

30%

28%

9%

13%

11%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Ja, dit is actief aangeraden Ja, dit is als mogelijkheid voorgelegd Nee, dit is niet aangeraden Nee, dit is actief afgeraden Weet ik niet
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CAPACITEIT GRIFFIE VOOR START- EN SCHOLINGSPROGRAMMA’S
Een derde van de griffies in Nederland heeft onvoldoende capaciteit voor start- én scholingsprogramma’s.

Iets minder dan de helft (46%) van de griffies in Nederland heeft voldoende capaciteit om zowel een startprogramma voor te bereiden als een structureel scholingsprogramma te 
onderhouden. 18% heeft alleen capaciteit om een startprogramma voor te bereiden en 34% heeft voor zowel een start- als een scholingsprogramma onvoldoende capaciteit.

Vooral in grote gemeentes (58%) heeft men vaak voldoende capaciteit voor zowel een start- als een scholingsprogramma (kleine gemeentes: 36%).

5. Heeft uw griffie voldoende capaciteit om een startprogramma voor te bereiden én een structureel scholingsprogramma te onderhouden?
Basis: alle respondenten

58%

36%

46%

18%

18%

18%

20%

45%

34%

4%

2%

3%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Ja, beide zijn mogelijk Alleen om het startprogramma voor te bereiden Alleen om een structureel scholingsprogramma te onderhouden Nee, er is onvoldoende capaciteit Weet ik niet
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GEBRUIKTE LEERMIDDELEN EN INFORMATIE
Vooral eigen leermiddelen en informatie van de gemeente en in iets mindere mate (informatie)materiaal van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden worden vaak gebruikt door raadsleden.

Griffiers in Nederland geven aan dat hun raadsleden vooral vaak 
gebruik maken van eigen leermiddelen en informatie van de gemeente: 
96% geeft dit aan.

Daarnaast wordt (informatie)materiaal van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden (69%) ook relatief vaak genoemd.

10% noemt iets anders dan hetgeen is voorgelegd (zie tekstballon 
hieronder).

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote 
gemeentes.

6. Van welke leermiddelen en informatie hebben uw raadsleden gebruik gemaakt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

n=101
Basis: alle respondenten

4%

0%

10%

19%

38%

48%

52%

69%

96%

Weet ik niet

Geen van bovenstaande

Anders

De competentiescan voor raadsleden

(Informatie)materiaal ontvangen van de Vereniging

van Griffiers

Materiaal van marktpartijen

De leeromgeving voor raadsleden

(Informatie)materiaal ontvangen van de Nederlandse

Vereniging voor Raadsleden

Eigen leermiddelen en informatie van de gemeente

Hieronder volgen de gegeven antwoorden. De antwoorden zijn letterlijk 
overgenomen en kunnen dus taal- en spelfouten bevatten.

‘Pros Demos’
‘overdrachtsdocument van de vorige raad naar de nieuwe raad.’
‘materiaal van ProDemos, RES, Veiligheidsregio e.d.’
‘materiaal en training aangeboden door griffie en via hun eigen partijen’
‘informatie van verbonden partijen’
‘informatie van de griffie (inwerkprogramma) en de driehoek adhv een 
overdrachtsdocument’
‘Informatie namens de Friese kring van griffiers’
‘Gezamenlijk programma met de Friese gemeenteraden, georganiseerd door 
de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur en de griffiers’
‘boek ik raadslid’
‘beoordelingskaart raadsvoorstellen’
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9%

4%

6%

20%

27%

24%

36%

38%

37%

2%

4%

3%

7%

7%

7%

27%

21%

24%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Veel meer Een beetje meer Maakt geen verschil Een beetje minder Veel minder Weet niet

TERM STARTPROGRAMMA VERSUS INWERKPROGRAMMA
Netto gezien hebben griffiers het gevoel dat raadsleden zich door de term startprogramma meer aangesproken voelen dan door de term inwerkprogramma.

Netto gezien kan de verandering van de term inwerkprogramma naar startprogramma worden gezien als een verbetering: 30% van de griffiers heeft de 
indruk dat zittende raadsleden zich door de nieuwe term veel of een beetje meer aangesproken voelen, terwijl slechts 10% aangeeft dat men zich er veel 
of een beetje minder door aangesproken voelt. De meerderheid (afgerond 60%) denkt overigens dat het geen verschil maakt (37%) of weet het niet 
(24%).

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes.

7. Heeft u het gevoel dat zittende raadsleden zich, vergeleken met de term inwerkprogramma, méér of juist minder aangesproken voelen 
door de term startprogramma?

Basis: alle respondenten

“Bij de verkiezingen van 2018 hebben wij gemerkt dat zittende raadsleden zich niet aangesproken voelden door de term ‘inwerkprogramma’. Zij waren immers 

al ingewerkt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in 2022 de term 'startprogramma' aan te houden. Wij zijn benieuwd of dit het gewenste effect heeft gehad.”
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Producten
“Om kandidaat raadsleden goed voor te bereiden op hun raadstermijn levert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
verschillende producten. Het is belangrijk dat deze producten in een behoefte voorzien. Wij horen daarom graag hoe u deze 
producten beoordeelt.”
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BEKENDHEID PRODUCTEN
Het stappenplan voor griffiers voor het maken van een inwerkprogramma en de publicatie Wegwijzer voor raadsleden zijn de best bekende producten.

Griffiers in Nederland zijn met name goed bekend met het 
stappenplan voor griffiers voor het maken van een 
inwerkprogramma (Aan de slag met de nieuwe raad): 65% 
geeft aan hiermee bekend te zijn. 

Ook de publicatie Wegwijzer voor raadsleden (52%) is bij 
een meerderheid bekend.

18% is met géén van de producten bekend.

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine 
en grote gemeentes.

Missende producten
4% van de griffiers geeft aan nog een of meerdere 
producten in het aanbod van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden te missen (53% mist niets en 43% weet 
het niet). Hierbij wordt het volgende genoemd:

- ‘meer 'reclame' voor de producten’
- ‘inwerkprogramma van ProDemos Politiek Actief’
- ‘ik vind het jammer dat we een cursus als "politiek actief" 

moeten inkopen bij ProDemos en dat deze niet gratis 
aangeboden wordt.’

- ‘de informatie is nog veel te veel op schrift gesteld. Graag 
digitaal materiaal maken!’

8. Met welk van onderstaande producten bent u bekend? (meerdere antwoorden mogelijk)
9. Heeft u nog producten gemist in het aanbod van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

n=101
Basis: alle respondenten

18%

6%

17%

41%

43%

52%

65%

Geen van de genoemde producten

De Week voor het kandidaat-raadslid (dec 2021)

De kandidaat-raadslid 10-daagse (jan/ feb 2022)

De informatiekaart Tips voor raadsleden

Regionale bijeenkomsten op griffierskringniveau (jan

2022)

De publicatie Wegwijzer voor raadsleden

Stappenplan voor griffiers voor het maken van een

inwerkprogramma (Aan de slag met een nieuwe Raad)
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WAARDERING STAPPENPLAN VOOR GRIFFIERS VOOR HET MAKEN VAN EEN 
INWERKPROGRAMMA (AAN DE SLAG MET EEN NIEUWE RAAD)
De griffiers die bekend zijn met het product zijn er in ruime meerderheid tevreden over.

Griffiers die bekend zijn met het product ‘Stappenplan voor griffiers voor 
het maken van een inwerkprogramma (Aan de slag met een nieuwe Raad)’ 
(65% van alle deelnemers) zijn hierover in ruime meerderheid (82%) positief. 
39% is hierover zeer positief en nog eens 43% enigszins positief.

4% is enigszins negatief.

Door de beperkte steekproefgrootte zijn de resultaten, uitgesplitst naar 
kleine en grote gemeentes, slechts indicatief van aard. De gevonden 
verschillen kunnen daardoor op toeval berusten.

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
Stappenplan voor griffiers voor het maken van een inwerkprogramma (Aan de slag met een nieuwe Raad)

65%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

6% 6% 6%
4% 9%
7%

9%

6%

43%
29%

59%

39%
49%

28%

Alle respondenten

(n=67)

Kleine gemeentes

(n=35*)

Grote gemeentes

(n=32*)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

* Resultaten indicatief wegens beperkte steekproefgrootte
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WAARDERING PUBLICATIE WEGWIJZER VOOR RAADSLEDEN
De griffiers die bekend zijn met het product zijn er in ruime meerderheid tevreden over.

Griffiers die bekend zijn met het product ‘De publicatie Wegwijzer voor 
raadsleden’ (52% van alle deelnemers) zijn hierover in ruime meerderheid 
(89%) positief. 33% is hierover zeer positief en nog eens 56% enigszins 
positief.

Niemand is negatief.

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
De publicatie Wegwijzer voor raadsleden

52%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

7% 9%
4%

6%

56% 44%

33%
41%

Alle respondenten

(n=54)

Kleine gemeentes

(n=32*)

Grote gemeentes

(n=22**)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

* Resultaten indicatief wegens beperkte steekproefgrootte
** Resultaten onvoldoende betrouwbaar voor rapportage wegens zeer beperkte steekproefgrootte
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WAARDERING REGIONALE BIJEENKOMSTEN OP GRIFFIERSKRINGNIVEAU (JAN 2022)
De griffiers die bekend zijn met het product zijn er in ruime meerderheid tevreden over.

Griffiers die bekend zijn met het product ‘Regionale bijeenkomsten op 
griffierskringniveau (jan 2022)’ (43% van alle deelnemers) zijn hierover in 
meerderheid (71%) positief. 20% is hierover zeer positief en nog eens 51% 
enigszins positief. 

Niemand is negatief.

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
Regionale bijeenkomsten op griffierskringniveau (jan 2022)

43%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

16%

13%

51%

20%

Alle respondenten

(n=45)

Kleine gemeentes

(n=27**)

Grote gemeentes

(n=18**)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

** Resultaten onvoldoende betrouwbaar voor rapportage wegens te beperkte steekproefgrootte
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WAARDERING INFORMATIEKAART TIPS VOOR RAADSLEDEN
De griffiers die bekend zijn met het product zijn er in ruime meerderheid tevreden over.

Griffiers die bekend zijn met het product ‘De informatiekaart Tips voor 
raadsleden’ (41% van alle deelnemers) zijn hierover in ruime meerderheid 
(86%) positief. 33% is hierover zeer positief en nog eens 53% enigszins 
positief. 

Niemand is negatief.

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
De informatiekaart Tips voor raadsleden

41%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

12%

2%

53%

33%

Alle respondenten

(n=43)

Kleine gemeentes

(n=25**)

Grote gemeentes

(n=18**)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

** Resultaten onvoldoende betrouwbaar voor rapportage wegens zeer beperkte steekproefgrootte
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WAARDERING KANDIDAAT-RAADSLID 10-DAAGSE (JAN/ FEB 2022)
De bekendheid van het product is te laag om uitspraken te kunnen doen over de waardering.

Door de zeer lage bekendheid van het product ‘De kandidaat-raadslid 10-
daagse (jan/ feb 2022)’ (17% van alle deelnemers) is het niet mogelijk 
uitspraken te doen over de waardering ervan. Voor de volledigheid is het 
absolute aantal deelnemers genoemd dat een specifiek antwoord heeft 
gegeven.

Van de n=18 deelnemende griffiers die bekend zijn met het product zijn er 
n=3 zeer positief, n=6 enigszins positief over, n=3 niet positief maar ook niet 
negatief en kunnen er n=6 het product niet beoordelen (‘weet niet’).

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
De kandidaat-raadslid 10-daagse (jan/ feb 2022)

17%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

6

3

6

3

Alle respondenten

(n=18**)

Kleine gemeentes

(n=10**)

Grote gemeentes

(n=8**)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

** Resultaten onvoldoende betrouwbaar voor rapportage wegens te beperkte steekproefgrootte
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WAARDERING WEEK VOOR HET KANDIDAAT-RAADSLID (DEC 2021)
De bekendheid van het product is te laag om uitspraken te kunnen doen over de waardering.

Door de zeer lage bekendheid van het product ‘De Week voor het kandidaat-
raadslid (dec 2021)’ (6% van alle deelnemers) is het niet mogelijk uitspraken 
te doen over de waardering ervan. Voor de volledigheid is het absolute aantal 
deelnemers genoemd dat een specifiek antwoord heeft gegeven.

Van de n=8 deelnemende griffiers die bekend zijn met het product zijn er n=2 
enigszins positief over, zijn er n=2 niet positief maar ook niet negatief en 
kunnen er n=4 het product niet beoordelen (‘weet niet’).

8.1. Hoe beoordeelt u onderstaand genoemde, bij u bekende, producten?
De Week voor het kandidaat-raadslid (dec 2021)

6%

Bekendheid

Basis: Is bekend met het product

4

2

2

Alle respondenten

(n=8**)

Kleine gemeentes

(n=4**)

Grote gemeentes

(n=4**)

Waardering

Zeer positief

Enigszins positief

Niet positief, niet negatief

Enigszins negatief

Zeer negatief

Weet niet

** Resultaten onvoldoende betrouwbaar voor rapportage wegens te beperkte steekproefgrootte
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Fysiek versus online
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FYSIEK VERSUS ONLINE STARTPROGRAMMA 2026
Ongeveer de helft geeft de voorkeur aan een hybride opzet en een derde aan een fysieke opzet.

Iets minder dan de helft (49%) van de griffiers in Nederland geeft er de voorkeur aan dat het startprogramma 2026 in een hybride vorm plaatsvindt (combinatie van fysiek en 
online). Ongeveer één op de drie (34%) geeft de voorkeur aan fysiek. Slechts een kleine minderheid (8%) geeft de voorkeur aan online. De rest (10%) heeft geen voorkeur of 
weet het niet.

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes.

10. Vindt u dat het startprogramma 2026 voornamelijk online, voornamelijk fysiek of bij voorkeur hybride moet plaatsvinden?

7%

9%

8%

44%

52%

49%

40%

29%

34%

2%

11%

7%

7%

3%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Bij voorkeur online Bij voorkeur hybride Bij voorkeur fysiek Ik heb geen voorkeur Weet ik niet

Basis: alle respondenten
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Communicatie
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COMMUNICATIE VANUIT DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN
Slechts een zeer kleine minderheid oordeelt negatief over de communicatie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De uitgevraagde communicatie onderdelen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden slechts zelden (maximaal 3%) negatief beoordeelt. Vooral de communicatie 
over het startprogramma (48%) en de vindbaarheid van het startprogramma op de website (50%) worden vaak positief beoordeeld. De volledigheid en vakkundigheid in het 
contact wordt met 27% minder vaak positief beoordeeld. Dit wordt echter hoofdzakelijk veroorzaakt doordat meer griffiers aangeven er geen ervaring mee te hebben, dat het niet 
van toepassing is (25%) of dat men het niet weet (22%).

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes voor wat betreft de drie communicatie onderdelen.

11A. hoe beoordeelt u onderstaande items met betrekking tot de communicatie vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

27%

50%

48%

26%

24%

31%

1%

3%

2%

25%

13%

8%

22%

11%

12%

De volledigheid en vakkundigheid in het contact

De vindbaarheid van het startprogramma op de website

De communicatie over het startprogramma

Positief Neutraal Negatief Geen ervaring mee/ niet van toepassing Weet ik niet

n=101
Basis: alle respondenten
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COMMUNICATIE VANUIT DE VERENIGING VAN GRIFFIERS
Slechts een zeer kleine minderheid oordeelt negatief over de communicatie vanuit de Vereniging van Griffiers.

De uitgevraagde communicatie onderdelen van de Vereniging van Griffiers worden slechts zelden (maximaal 5%) negatief beoordeelt. Vooral de communicatie over het 
startprogramma (45%) en de vindbaarheid van het startprogramma op de website (41%) worden vaak positief beoordeeld. De volledigheid en vakkundigheid in het contact wordt 
met 28% minder vaak positief beoordeeld. Dit wordt echter hoofdzakelijk veroorzaakt doordat meer griffiers aangeven er geen ervaring mee te hebben, dat het niet van toepassing 
is (25%) of dat men het niet weet (22%).

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes voor wat betreft de drie communicatie onderdelen.

11A. hoe beoordeelt u onderstaande items met betrekking tot de communicatie vanuit de Vereniging van Griffiers?

28%

41%

45%

25%

28%

29%

1%

5%

2%

25%

15%

11%

22%

12%

14%

De volledigheid en vakkundigheid in het contact

De vindbaarheid van het startprogramma op de website

De communicatie over het startprogramma

Positief Neutraal Negatief Geen ervaring mee/ niet van toepassing Weet ik niet

n=101
Basis: alle respondenten
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BUNDELING VAN INFORMATIE VAN AANBIEDERS
Driekwart zou willen dat aanbieders van informatie over startprogramma’s hun informatie zouden bundelen.

Driekwart (75%) van de griffiers in Nederland geeft aan er voorstander van te zijn dat aanbieders van informatie over startprogramma’s zoals VNG, BZK, de Gelderland 
academie, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers hun informatie bundelen. Slechts 4% heeft dit liever niet. De rest (21%) maakt het niet zo 
veel uit of weet het niet.

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes.

12. Er zijn meerdere aanbieders van informatie over startprogramma’s zoals VNG, BZK, de Gelderland academie, de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. Wilt u dat deze informatie wordt gebundeld?

78%

73%

75%

18%

21%

20%

2%

5%

4%

2%

1%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Ja, graag Dat maakt me niet zo veel uit Nee, liever niet Weet ik niet

Basis: alle respondenten
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4%

2%

18%

20%

19%

38%

30%

34%

4%

2%

44%

43%

44%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet

MEERWAARDE KLAAR VOOR 4 JAAR-PROGRAMMA
Ongeveer een op de vijf griffiers in Nederland ziet meerwaarde in het Klaar voor 4 jaar-programma.

Ongeveer één op de vijf (21%) griffiers in Nederland is het (zeer) eens met de stelling dat het Klaar voor 4 jaar-programma van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden meerwaarde biedt ten opzichte van het aanbod van andere aanbieders. Slechts 2% het hier (zeer) mee oneens. De grote 
meerderheid antwoord neutraal (34%) of weet niet (44%).

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen kleine en grote gemeentes.

13. Het Klaar voor 4 jaar-programma van De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt meerwaarde vergeleken met het aanbod van andere aanbieders.
Basis: alle respondenten
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Tot slot
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INTERESSE IN PERMANENT BESCHIKBAAR ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA
Ruim negen op de tien griffiers is op zijn minst enigszins geïnteresseerd in een permanent beschikbaar ondersteuningsprogramma.

Ruim negen op de tien (91%) van de griffies in Nederland is zeer geïnteresseerd (41%) of enigszins geïnteresseerd (50%) in een ondersteuningsprogramma dat permanent 
beschikbaar is, zodat raadsleden tijdens de lopende raadsperiode ook een goede start kunnen maken. 5% is hierin niet zo geïnteresseerd en 3% is helemaal niet geïnteresseerd.

Hoewel het verschil statistisch niet significant is, lijken griffiers van kleine gemeentes (46%) vaker zeer geïnteresseerd te zijn, dan griffiers van grote gemeentes (33%).

14. In hoeverre zou u geïnteresseerd zijn in een ondersteuningsprogramma dat permanent beschikbaar is, zodat 
raadsleden tijdens de lopende raadsperiode ook een goede start kunnen maken?

Basis: alle respondenten

33%

46%

41%

58%

45%

50%

7%

4%

5%

2%

4%

3%

Grote gemeentes (n=45)

Kleine gemeentes (n=56)

Alle respondenten (n=101)

Zeer geïnteresseerd Enigszins geïnteresseerd Niet zo geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd Weet ik niet
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6. INVIOR

Jos Bettinger
Researcher

Nieuwsgierig, pragmatisch, doelgericht en vol 
met humor; vooral geïnteresseerd in de 
“waarom” vraag.

085 486 01 06

jos@invior.nl

Martijn Hulsen
Consultant

Ambitieus, belangstellend en ondernemend; 
elke dag is anders. 

085 486 01 08

martijn@invior.nl

Invior biedt onafhankelijk advies en projectbegeleiding rondom 
(participatie)beleid. We begeleiden opdrachtgevers in drie fasen van het 
participatieproces.

Inzicht – Door onderzoek te doen verzamelen we betrouwbare informatie.

Visie – De opgehaalde inzichten vertalen we naar een gedragen 
beleidsmatig advies, maar het liefst daarbij ook een participatiebeleid om 
nu, en in de toekomst, belanghebbenden betrokken te houden.

Organisatie – Vervolgens helpen we met het implementeren van dit 
beleidsadvies.

Onze professionele en flexibele medewerkers geloven in gemeenschap; 
een zo breed mogelijke groep moet kunnen meedenken en meepraten over 
lokale maatschappelijke vraagstukken. Door een transparant inzicht in 
hetgeen leeft en speelt onder burgers/ bestuurders/ politici, levert dit 
beter beleid en meer draagvlak op.

Invior
Herstraat 20 
5961 GJ Horst

www.invior.nl
advies@invior.nl

Invior is lid van MOA.
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