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Dat gemeenten ertoe doen staat buiten kijf. Maar, wat
doet de gemeente – en gemeenteambtenaren – eigenlijk?
Erik-Jan van Dorp observeerde gemeentesecretarissen en
constateerde tot zijn verbazing dat zij ‘gevangen’ lijken te
zitten in de gemeentelijke bureaucratie.
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e afgelopen jaren stonden bol van ontwikkelingen twee secretarissen geen eigen bureau. Bijna al het werk
voor de gemeente. Door decentralisaties in de zorg is directe communicatie, bij voorkeur mondeling.
kregen gemeenten veel taken en bevoegdheden die eer- Maandagen worden besteed aan bilaterale overleggen
der door de Rijksoverheid werden uitgevoerd. Ook von- met o.a. de burgemeester en mededirecteuren. Op
den er allerlei pop-up initiatieven plaats in steden die dinsdag is de vergadering van het college van B&W.
een nieuwe stijl van local governance inluidden – hippe, Woensdagen beginnen met een vergadering van de
bruisende burgers die in buurtambtelijke top en ’s middags vaak
netwerken allerlei stedelijke
een werkbezoek of een overleg in
'Netwerken hebben
problematiek het hoofd bieden.
de regio. Op donderdag een overhet oude systeem niet
Deze ontwikkelingen hebben
leg met de OR, losse afspraken,
vervangen,
hun beslag op gemeenten.
een netwerkbijeenkomst en eind
maar vormen een
De leiding van de gemeentevan de middag vaak een borrel,
extra laag bovenop het
lijke organisatie is in handen
gevolgd door de Raadsvergadevan de gemeentesecretaris.
ring. Vrijdagen zijn kort, waarna
ruime takenpakket van
Als boegbeeld van alle ambteer genoeg achterstallig leeswerk
de gemeentesecretaris.'
naren jaagt zij veranderingen
overblijft voor het weekend.
aan en is ze een belangrijke
ambassadeur van de gemeente. Haar werk speelt zich echter vooral af achter de Topambtelijk vakmanschap
schermen. Wat doet zij eigenlijk? Is zij actief in netwerken, of is ze juist druk met interne aangelegenheden? De kern van het topambtelijk vakmanschap omvat
Vier gemeentesecretarissen van grote steden in Neder- drie praktijken: advisering van politieke bestuurders,
land nodigden mij uit om hier meer over te leren. Om rentmeesterschap van de organisatie en het leggen van
te kijken naar wat gemeentesecretarissen doen heb ik verbindingen. Secretarissen adviseren over alle thedrie methoden toegepast. Ik heb hun jaaragenda’s be- ma’s, zowel gedurende de week als tijdens de vergastudeerd, ik heb hen een week lang geobserveerd en dering van het College van B&W. Dit vereist dat zij
ik heb secretarissen, burgemeesters, wethouders en ‘standing’ hebben onder de bestuurders – een positie
ambtenaren van verschillende gemeenten geïnter- die je moet verdienen. Ik zag deze secretarissen hier
viewd. Zo kreeg ik een beeld van hoe secretarissen hun veel tijd en aandacht aan besteden. Dit is een permaaandacht verdelen en invulling geven aan hun vak. nent kwetsbaar evenwicht en na elke verkiezingen
moet het vertrouwen opnieuw gewonnen worden.
Een week in het leven van de gemeenteseDaarnaast zijn zij algemeen directeur van de gemeencretaris
telijke organisatie. Ruim één derde van hun tijd wordt
besteed aan management. Hun taak is om de adviseDe gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van ring en uitvoering van de organisatie te coördineren.
de gemeente. Elke gemeente heeft er één. Zij is de
eerste adviseur van het college van burgemeester en Dit vereist goede benoemingen in de directie – want
wethouders (B&W) en algemeen directeur van de ge- ‘de kracht van een organisatie begint met de kracht van
meentelijke organisatie. De geobserveerde secretaris- de directie’ aldus een secretaris. Ook het herhaaldelijk
sen (één vrouw, drie mannen) hadden elk een studie vertellen van ‘het verhaal’ van de organisatie en brisante
rechten gedaan, waren vaak gekleed in een tweede- onderwerpen tijdelijk topprioriteit maken vallen binlig pak en waren allen onafscheidelijk met hun iPad. nen het repertoire. Tegelijkertijd neemt het bestuur en
De mythe dat ambtenaren hun ogen juist open moe- de Gemeenteraad en niet de secretaris de beslissingen
ten doen om te knipogen gaat niet op voor de ge- over de richting van het gemeentebeleid. Haar taak is
meentesecretaris – hun agenda bevat gemiddeld 31 grotendeels het managen van de capaciteit van de oruur aan afspraken per week. Spontane ontmoetingen, ganisatie om het beleid uit te voeren en te adviseren.
bellen, wachten, een eventuele crisis en een dagelijk- Het vergroten van de organisatiecapaciteit zodat deze
se ronde door het gebouw komen daar nog bovenop. het beleid van het huidige bestuur én het toekomstiVoor het lezen van dossiers en e-mails is weinig tijd. ge bestuur kan uitvoeren is blijk van rentmeesterschap.
Dit stellen ze uit naar de avonden en het weekend. Ten derde nemen gemeentesecretarissen in wisselenDaar is hun week ook niet op ingericht – zo hadden de mate deel aan allerlei regionale overlegstructuren
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buiten de deur. Zo zijn ze ambassadeur van hun gemeente in het contact met andere gemeenten en de
Rijksoverheid. Deze laatste praktijk is echter marginaal in vergelijking met de voorgaande activiteiten
van de secretaris. De informele spelregels suggereren
dat de organisatie en het bestuur eerst aandacht vereisen, voordat men naar buiten gaat. Een aantal van
die regels zijn bijvoorbeeld: ‘eerst de tent op orde’ of
‘je bent soms een beetje butler van het college’ of ‘uiteindelijk ga ík er altijd over’. Dringende interne zaken
gaan ten koste van activiteiten in regionale netwerken. Een secretaris die al jaren op deze positie zat, had
dan weer wél relatief veel aandacht voor netwerken.
De gulzige gemeente
Ik heb gemeentesecretarissen bestudeerd en geobserveerd tegen de achtergrond van een veranderende
overheid. In de bestuurskundige literatuur zien we
een herkenbare trend. Het grofmazige beeld is dat de
focus binnen het openbaar bestuur vroeger lag op de
relatie bureaucratie vs. politiek, daarna verlegde de
focus naar de rol van het bedrijfsleven en werd de relatie overheid vs. markt prioriteit in de manier waarop
men dacht over de publieke sector. Tegenwoordig is de
aanwezigheid van ‘netwerken’ populair en zouden we
in een ‘netwerksamenleving’ leven (uit tal van studies
bijvoorbeeld: Osborne, 2006).
Uit mijn onderzoek blijkt echter dat oude routines en
verhoudingen nog steeds van belang zijn. Netwerken
hebben het oude systeem niet vervangen, maar vormen een extra laag bovenop het ruime takenpakket
van de gemeentesecretaris. Op het gemeentehuis dient
men nog steeds het politieke primaat van het college

'De rules of the game van
het gemeentehuis lijken de de
secretaris gevangen te houden.'
van burgemeester en wethouders. Toch probeert men
ook in netwerkconstructies samen te werken.
De rules of the game van het gemeentehuis lijken de de
secretaris gevangen te houden. Hoewel zij regelmatig
aangeven meer te willen ‘buiten spelen’ door deel te
nemen aan innovatieve netwerken, dat ook past in
hun opvatting over de lokale overheid anno 2017,
lukt dat niet altijd. Men komt er vaak niet aan toe.

Met andere woorden, de gemeentelijke organisatie en
het politieke bestuur zijn ‘gulzig’ – ze eisen de aandacht
van secretaris op. Het werken in (informele) netwerken
vindt men belangrijk, maar in de dagelijkse realiteit
staat het op de tweede plaats na de interne dynamiek
van het gemeentehuis.
Tips voor studenten
•
•

Wil je lastig bereikbare mensen zoals topambtenaren spreken voor je onderzoek? Just do it. Nee heb
je, ja kun je krijgen.
Observaties als onderzoeksmethode? Lees ’t Hart et
al. (2016); Noordegraaf (2000); Rhodes (2011) of
Van Hulst (2008) voor voorbeelden en een behandeling van de methodiek.
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Erik-Jan van Dorp MSc is afgestudeerd aan de USBO
en werkt inmiddels aan het internationale onderzoeksproject ‘Comparing Cabinets’. Zijn scriptie over het
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Hij start binnenkort aan een promotieonderzoek over
topambtelijk vakmanschap.
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