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De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en 
de traditionele stoelendans heeft plaatsgevonden. 

Voor managers in het sociaal domein breekt een 
belangrijke tijd aan. Want wie zijn al die kersverse 

raadsleden en wethouders? Hoe maak je op de 
beste manier kennis met hen? En hoe laat je hun 

weten wat jij wil met je organisatie? Een handleiding 
omgaan met nieuwe politici. 

TEKST: STEVEN VAN AARTRIJK, BEELD: SHUTTERSTOCK

professionals, zegt Robert ’t Jong, 
directeur van sociale dienst ISD 
Bollenstreek, waarbij de gemeen-
ten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Teylingen zijn 
aangesloten. Hij maakte verschillen-
de lokale verkiezingen mee en heeft 
veel nieuwe werkrelaties moeten 
opstarten. “Het is altijd spannend 
om te zien wie de nieuwe raadsleden 
en bestuurders worden en van welke 
politieke kleur ze zijn. Zeker voor 
het sociaal domein is het contact met 

HELP, 
EEN NIEUWE 

WETHOUDER!

De verkiezingen 
voorbij, en nu?

In 335 Nederlandse gemeenten 
heeft de kiezer gesproken. 
Dikke kans dat de raad is 
opgeschud en dat er nieuwe 

wethouders aan de knoppen komen 
te zitten. Opletten geblazen dus voor 
managers in het openbaar bestuur. 
Willen die nieuwe raadsleden wel 
wat jij wil? En straks heeft die nieu-
we wethouder plannen om er bij jou 
eens flink de bezem door te halen. 
Precies vanwege dat soort overwe-
gingen leven de verkiezingen voor 
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de lokale politici belangrijk. Want 
vroeger was dit domein het onderge-
schoven kindje, maar tegenwoordig 
als gevolg van de decentralisaties 
juist vaak de hoogste kostenpost in 
de gemeente. Dus we zijn opeens 
heel belangrijk geworden.”

VOOROORDELEN
Uit ervaring weet ’t Jong hoe belang-
rijk het is dat hij met nieuwe politici 
op goede voet staat. “Over het sociaal 
domein leven soms vooroordelen. 
Maar mijn ervaring is dat politici 
hun mening bijstellen als ze een-
maal worden geconfronteerd met het 
werkveld in de dagelijkse praktijk. 
Ze zien dan hoe breed ons werkveld 
is en om hoeveel kwetsbare mensen 
het gaat. Ze komen ook voor een 
dilemma te staan. Want gemeenten 
willen steeds meer maatwerk leve-
ren, maar tegelijk staan de budgetten 
voor de jeugdzorg, Participatiewet en 
Wmo onder druk. Nieuwe raadsle-
den en wethouders willen heel veel, 
maar er is steeds minder geld.”
Voor managers zoals ’t Jong is het 
dan ook cruciaal om al die nieuwe 
lokale politici ‘mee te nemen’ in hun 
werkveld en kennis te laten nemen 
van hun visie. Maar hoe leg je nu 
precies dat contact? En wat moet je 
wel doen en vooral laten? Volgens 
Ton Roerig is het zaak dat mana-
gers en politici elkaar eerst eens in 
de ogen kijken. Roerig is directeur 
van de Wethoudersvereniging en 
voormalig wethouder in Zoetermeer 
en Hilversum. “Voor de wethouder 
geldt de manager als belangrijk 
scharnier. Hij of zij is namelijk 
degene die de bestaande plannen 
moet waarmaken, die woorden om-

zet in daden. Daarom is een goede 
verstandhouding tussen beiden es-
sentieel. Mijn advies is dat die twee 
eerst eens met elkaar kennis maken 
als mens. Vertel elkaar hoe je in het 
leven staat, wat voor type je bent. Dit 
klinkt nogal logisch, maar ik weet 
uit ervaring dat dit veel te weinig 
gebeurt.” 

DAG MEEDRAAIEN
Volgens Roerig schieten de gespreks-
partners vaak veel te snel naar de 
inhoud. “Dan hebben ze maar een 
half uur voor de kennismaking en 
denken ze dat ze alles in die tijd 
moeten afkaarten. Maar dat hoeft 
natuurlijk helemaal niet. Je kunt 
elkaar ook gewoon als mens ontmoe-
ten, daarmee de basis leggen voor 
een goede werkrelatie, en dan nog 
een vervolgafspraak inplannen voor 
de inhoud. Maar over zo’n simpele 
oplossing wordt vaak helemaal niet 
nagedacht.”
Als het gaat om het moment 
waarop de eerste kennismaking 
moet plaatsvinden, is Roerig stellig. 
“Wacht als manager niet af, maar 
neem zelf initiatief om te komen tot 
een afspraak. Nodig de wethouder 

ROBERT ’T JONG  
(ISD BOLLENSTREEK):

‘Over het sociaal domein 
leven soms vooroordelen bij 

politici’

liefst uit in je eigen werkomgeving.” 
Na een uitgebreide kennismaking 
doet een manager er volgens Roerig 
goed aan om de wethouder te vragen 
wat hij of zij nodig heeft om de visie 
van het college te realiseren. “Een 
wethouder heeft daar veel behoefte 
aan, want zijn of haar werkterrein 
is tegenwoordig zo breed, dat hij 
of zij onmogelijk overal kennis van 
of affiniteit mee kan hebben. Het 
is prettig als de wethouder in de 
manager dan een soort counterpart 
heeft, iemand die hulp biedt bij het 
tot stand brengen van die ziens-
wijze.” Om tot die samenwerking te 
komen, is het volgens Roerig nuttig 
als de wethouder eens een halve dag 
meedraait op de werkvloer. “Zo kun 
je als manager ook laten zien wat jou 
beweegt en waar je mee zit.”

PRIL CONTACT
Volgens Jeroen Busscher, deskun-
dige op het gebied van beïnvloeding 
van het menselijk gedrag, auteur en 
veelgevraagd spreker, is het in dat 
eerste stadium van het prille contact 
tussen beide beroepsgroepen van 
wezenlijk belang dat de stoelen niet 
tegenover elkaar, maar naast elkaar 
worden gezet. “In belangenrelaties 
vertelt de een de ander vaak wat-ie 
moet doen. Maar veel beter is te 
denken in co-creatie. Begin een 
dialoog en deel met de ander hoe jij 
de wereld ervaart. Kijk hoe je elkaars 
ideeën kunt versterken.” In de ver-
volgverhouding met een wethouder 
kan het volgens Busscher ook handig 
zijn als de manager niet in proble-
men praat, maar in opties. “Zeg 
nooit dat je een probleem hebt, maar 
schets liever de situatie en geef drie 
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moeten verantwoording afleggen 
aan de andere wethouders en aan 
de raad. Maar zijn deze formele par-
tijen echt doorslaggevend voor hun 
handelen? Vaak niet. Vaak zijn het 
juist mensen nabij, in hun sociale 
omgeving, die hun gedrag beïnvloe-
den. Dat kunnen gezinsleden zijn of 
vrienden in de gemeenteraad. Het is 
dus belangrijk om te zien met wie ze 
kletsen, wie ze bewonderen, met wie 
ze sociaal verbonden zijn.”

QUIZ
Kiezen voor nadrukkelijk persoonlijk 
contact is precies de aanpak van  
’t Jong van ISD Bollenstreek. “Onbe-
kend maakt onbemind. Van belang is 
dat je heel veel tijd steekt in de con-
nectie met de raad en de wethouders. 
Zo hebben wij als traditie dat we de 
nieuwe raad bij ons uitnodigen en 
een quiz doen. Om de kennis te pei-
len en om te laten zien wat we doen. 
Wij vragen dan bijvoorbeeld hoe 
hoog ze denken dat een uitkering is 
van een alleenstaande moeder met 
twee kinderen die naar de middel-
bare school gaan. Of we vragen ze 
te schatten hoeveel procent van de 
mensen in de schuldhulpverlening 
gewoon een baan heeft in plaats van 
een uitkering. Van de antwoorden 
op de vragen staan ze vaak te kijken. 
Zo geven we ze een mooi inkijkje in 
de wereld van het sociaal domein.” 
Dikwijls organiseert ’t Jong ook 
dialoogsessies, om de opgebouwde 
band met de lokale politici te besten-
digen. “Een transparante opstelling 

en blijvende investeringen in de 
gesprekpartner zijn het recept om de 
samenwerking gaandeweg te laten 
slagen.” 

POLITIEK
Frequente gesprekken tussen een 
sociale dienst en politici zijn ook in 
de optiek van Roerig de weg om te 
gaan. “Dit levert veel onderlinge aan-
knopingspunten op en voorkomt bo-
vendien dat de dienst voor de politici 
gaat gelden als een ver-van-mijn-bed- 
show.” Roerig heeft nog een belang-
rijke laatste tip voor managers. “In 
mijn jaren als wethouder kwam ik 
er tot mijn verbazing achter dat veel 
managers in ambtelijke organisaties 
nog nooit een raadsvergadering 
hadden bijgewoond. ‘Ik heb niks met 
politiek’, zeiden ze dan. Dat vind ik 
echt niet kunnen. Als jij werkt onder 
de verantwoording van een politicus, 
dan móet je iets met politiek hebben. 
Anders heb je echt een probleem. 
Dus: woon zo’n raadsvergadering bij 
en laat zien dat je belangstelling hebt 
voor de politieke context waarbinnen 
jouw wethouder zijn of haar werk 
moet doen.” *

mogelijke oplossingen. De beslisser 
wil namelijk niet in problemen den-
ken, maar wil beslissen. Het mooie 
van deze handelwijze is ook dat jij 
zelf de regisseur van de opties bent 
en de optie van je eigen keuze het 
beste kan doen klinken.”
Nog een handigheid in de verdere 
dagelijkse omgang met de beleids-
verantwoordelijken is volgens Bus-
scher dat je als manager goed op de 
hoogte bent van de sociale omgeving 
van de politicus in kwestie. “Niet-
voorspelbare structuren zijn vaak 
juist heel belangrijk. Wethouders 

De tango van wethouder  
en ambtenaar
‘De burger staat op één? Mijn ambtenaren moeten daar 
nog erg aan wennen.’ ‘Drie afdelingen werkten elkaar 
tegen. Wat een gedonderjaag. En maar traineren.’ Zomaar 
wat uitspraken van wethouders over hun gemeenteamb-
tenaren, die zijn opgetekend in het boekje ‘De tango van 
wethouder en ambtenaar’, van auteurs Jur de Haan en Erik 
van Venetië. Zij schreven het op verzoek van de Wethou-
dersvereniging. Het boekje kost 10 euro en is te bestellen 
via www.wethoudersvereniging.nl.

HANS ROERIG  
(WETHOUDERSVERENIGING) 

‘Voorkom dat je dienst voor 
politici een  ver-van-mijn-

bed-show wordt’

GEDRAGSKUNDIGE  
JEROEN BUSSCHER 

‘Praat tegen de wethouder 
niet in problemen, maar in 

opties’


