
 

 

 

Pagina 1 van 5 

Gemeente 

T.a.v. Werkgeverscommissie van de raad 

Postbus 

Plaats 

 

 

 

Den Haag 25 januari 2017  
   

   
Betreft  Functieprofielen griffie  
   

 

 

Beste leden van de werkgeverscommissie, 

 

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de 

griffiemedewerkers. 

 

Raadslid.Nu heeft u eerder, in oktober 2015, een brief gestuurd met het verzoek om te 

wachten met het invoeren van HR21 voor de griffie. HR21 is het sectorale 

functiewaarderingssysteem gemeenten dat de VNG in 2011 heeft ingevoerd. Doel 

daarvan was om meer eenheid en eenduidigheid te krijgen op het gebied van belonen bij 

gemeenten en minder belemmeringen in de arbeidsmobiliteit.   

 

Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) kunnen zich niet vinden in de HR21-

profielen voor griffiers en zijn niet tevreden over de indeling in drie soorten griffiers.  

Daarnaast zijn er in HR21 geen specifieke profielen opgenomen voor de overige functies 

op de griffie.  

In de HR21-beschrijving en -waardering is naar onze mening te weinig oog voor het 

unieke van deze functies, te weten: het werken in een politiek-bestuurlijke context met 

de daaraan verbonden functie-eisen én afbreukrisico’s. Overleg met de VNG (de 

beheerscommissie HR21 van het College van Arbeidszaken) heeft niet geleid tot 

wijzigingen in de griffierprofielen of tot het opnemen van de griffiemedewerker profielen 

in het functiewaarderingssysteem.  
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De VvG heeft daarom in nauwe samenwerking met Raadslid.Nu en met subsidie van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties profielen op laten stellen voor 

de griffier en voor de medewerkers op de griffie. Bijgaand treft u deze profielen aan.  

Er is gekozen voor één profiel voor de griffier, net zoals dat ook geldt voor de 

gemeentesecretaris. Uitgangspunt is dat de taken die in de profielen staan beschreven 

door iedere griffier vervuld worden, maar dat de mate waarin (hoeveel, hoe vaak) kan 

variëren per gemeentegrootte of behoefte van de raad. Daarnaast zijn er profielen 

opgesteld voor de functies van commissiegriffier/raadsadviseur, communicatieadviseur 

griffie, griffiemedewerker en officemanager griffie.  

 

Wat moet er nu met deze profielen gebeuren? 

U kunt, als werkgeverscommissie, met de profielen in de hand met zowel de afdeling 

HRM als met uw eigen griffier in gesprek gaan over de gewenste invulling van het ambt.  

Daarbij gaat het niet alleen om de ondersteuning door de griffier zoals die nu wordt 

geleverd, maar ook om het gesprek over de mogelijkheid om de ondersteuning op een 

hoger, strategischer niveau te krijgen waarmee de raad de uitdagingen van nu en de 

toekomst aan kan. Griffiers spelen immers een steeds belangrijker rol als ondersteuner 

van de volksvertegenwoordigers. U als volksvertegenwoordiger gaat steeds meer 

opereren in een ander maatschappelijk krachtenveld dan voorheen. Denk aan 

ontwikkelingen op het gebied van burgerinitiatieven, andere vormen van 

burgerparticipatie en van regionale samenwerking. Daar komt bij dat de gemiddelde 

zittingsduur van raadsleden afneemt. Raadsleden komen door deze verandering in een 

andere positie terecht en mogen bij hun zoektocht rekenen op griffiers die hen op 

professionele wijze ondersteunen. 

 

Er is nu één profiel voor de griffier beschikbaar, en dan?  

Het is voor griffiers van belang dat duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Daarbij 

gaat het niet alleen om de rol die de griffier momenteel daadwerkelijk voor de raad 

vervult, maar ook om het beschrijven van hetgeen van de griffier verwacht mag worden.  

 

Ga daarom het gesprek met uw griffier aan en stel bij veranderingen het nieuwe profiel 

vast, met de bijbehorende waardering (salarisschaal). De vertaling van het profiel naar 

een salarisschaal is een aangelegenheid van de gemeenteraad als werkgever.  

Bestaande functiewaarderingsystemen kennen met name veel punten toe aan 

leidinggevende taken. Griffiers scoren daardoor regelmatig te laag omdat griffies in de 

regel een beperkte formatie kennen. Voor de specifieke rol van de griffier en het 

krachtenveld waarin deze functionaris opereert worden relatief weinig punten toegekend, 
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terwijl het vak veelzijdig is. Naast politieke sensitiviteit is veel initiatief vereist op snijvlak 

tussen raad, college en ambtelijke organisatie, met het daarbij behorende afbreukrisico.  

Griffiers hebben regulier overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris in de 

gemeentelijke driehoek. Het is voor de gemeenteraad dan ook van belang dat de griffier 

als ondersteuner van de raad voldoende positie krijgt om als gelijkwaardige partner in de 

driehoek te functioneren.  

In bijgaande overzicht wordt inzichtelijk gemaakt per gemeentegrootte hoe de 

burgemeester en de gemeentesecretaris zijn ingeschaald en de bandbreedte die kan 

worden gehanteerd voor de inschaling van de griffier. De gemeentesecretaris is immers 

de eerste adviseur van het college, terwijl de griffier de eerste adviseur van de raad is.  

 

De profielen en het overzicht zijn bedoeld om (het gesprek over) de inschaling te 

faciliteren. Het is voor werkgeverscommissies van groot belang te onderkennen dat de 

raad het bevoegde gezag is over de griffier. Dat betekent ook dat de raad niet verplicht is 

het door het college gehanteerde functiewaarderingssysteem en de daarbij behorende, 

door de gemeente gekozen conversietabel te volgen.  

Werkgeverscommissies kunnen zich laten adviseren door de afdeling HRM, maar 

kunnen zich ook laten adviseren door een of meer externe deskundigen.  

 

Raadslid.Nu en de VvG wijzen er op dat gemeenteraden soms de neiging hebben om 

hun eigen ondersteuning op sobere wijze te organiseren, terwijl juist de gemeenteraad 

als hoogste orgaan er belang bij heeft uitstekend ondersteund te worden, niet alleen qua 

administratie, maar ook op strategisch niveau. Beide organisaties pleiten daarbij niet per 

definitie voor grotere griffies, maar wel voor een goede match tussen de gewenste 

ondersteuning van de raad en de inrichting van de griffie. Zie voor rol en taakverdeling 

tussen werkgeverscommissie en de griffie ook het stappenplan over goed 

werkgeverschap van de raad dat als bijlage aan deze brief is toegevoegd. 

 

Wat te doen als de profielen van de griffie van uw gemeente al beschreven zijn en 

gewaardeerd via HR 21? 

In het geval de werkgeverscommissie en de griffier tevreden zijn over het functieprofiel 

van de griffier is er geen directe reden om nu iets te gaan veranderen. Het gesprek over 

de ambities met de griffier en de ondersteuning kunt u natuurlijk al wel aangaan! Blijkt in 

de toekomst dat het profiel niet meer passend is, dan is dat een moment om over te 

gaan op het geadviseerde profiel. Voor zover het gaat om de functiebeschrijving en 

waardering van griffiemedewerkers kan eenzelfde afweging worden gemaakt.  
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Heeft u vragen? 

Op de website van de vereniging (www.griffiers.nl) is een lijst opgenomen van vragen en 

antwoorden.  

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het bureau van de VvG via 

info@griffiers.nl. 

 

Het onafhankelijke Adviesbureau De Jongh uit Middelburg heeft de VvG begeleid in het 

opstellen van de profielen. De heer L. de Jongh (www.adviesbureaudejongh.nl, 

lou@adviesbureaudejongh.nl, 06-53964379) is beschikbaar om vragen naar aanleiding 

van het bovenstaande te beantwoorden. Bij meer complexere vragen zal een vergoeding 

worden gevraagd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

    

Mark den Boer     Renée Wiggers 

Voorzitter Raadslid.Nu    Voorzitter Vereniging van Griffiers 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 Functieprofielen voor 

- griffier 

- commissiegriffier/ raadsadviseur 

- communicatieadviseur griffie 

- griffiemedewerker 

- officemanager griffie 

 Overzicht functieschalen 

 10 treden van goed werkgeverschap 
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