Jan Dirk Pruim - Griffier Almere

“Het dualisme krijgt een zeventje.
We zijn er nog lang niet.”
Wie Jan Dirk Pruim googelt, komt een respectabel aantal vermeldingen tegen.
Bovenaan staat zijn eigen blog ‘Pruimpraat’, met lezenswaardige essays over het
griffiersvak, democratie en het raadswerk. Maar Pruim’s naam verschijnt ook
in heel wat interviews, berichten en publicaties. Hij is een opvallend zichtbare
griffier. Sterallures heeft hij niet, in tegendeel. Pruim is bescheiden en heeft er
geen problemen mee om zijn eigen falen te benoemen. Bovenal is hij een voorvechter van de vertegenwoordigende democratie. Ook al was de dualisering
in 2002 wat hem betreft niet nodig, hij zet zich met hart en ziel in om de raad
‘in positie’ te krijgen. En daar is hij nog niet klaar mee.

Auteur: Rob Bosveld
Zijn liefde voor de democratie is gegroeid
tijdens zijn loopbaan. Al vroeg in zijn
carrière ontdekt Jan Dirk dat hij mensen
wil helpen om met het veelkoppig

Democratie is rommelig
en imperfect
monster dat de overheid soms is, om te
gaan. Daarbij is hij ook ambitieus. Hij

wil bewijzen dat ambtenaren prima in
staat zijn om professioneel te werken.
Dat ze net zo goed dienstverlenend en
klantgericht kunnen zijn, als marktpartijen. Tegelijk wil hij duidelijk maken dat
de gemeente geen koekjesfabriek is. Het
uitbesteden van allerlei diensten omdat
‘de markt’ het beter zou kunnen, stuit
hem tegen de borst. Hij is overtuigd van
de meerwaarde van de verbinding tussen
de uitvoering en bestuur.
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Plichten
“Democratie is rommelig en imperfect.
Het is niet efficiënt. Juist al die verschillende mensen met al die verschillende
meningen die met elkaar in zo’n raadzaal
proberen het eens te worden, is enorm
waardevol. Alleen; democratie moet je
leren.
We hebben de democratie blijkbaar zo
goed gemaakt dat iedereen het als recht
beschouwd. Maar een democratie brengt
ook plichten met zich mee.
Scholen spelen daarin een belangrijke
rol. We hebben in ons land 350 prachtige
raads- en statenzalen, begin eens om
alle scholieren daar te ontvangen. Dat is
efficiënter, goedkoper en duurzamer dan
ze naar de Tweede Kamer te halen.”

Notie kwijt
“Het gaat erom dat mensen een basaal
begrip krijgen van waar democratie om
gaat. Zelfs bínnen de gemeenten zijn heel
veel mensen die notie kwijt. Wij ambtenaren werken voor drie bestuursorganen:

We moeten blijven
werken aan het besef dat
we niet werken voor een
schroevenfabriek
de Raad, het College en de Burgemeester.
Deze instituten zijn van waarde voor de
kwaliteit van de democratie en dus voor
de kwaliteit van de samenleving.
Er wordt, zeer ten onrechte, nog wel eens
denigrerend gesproken over de mensen
in de uitvoering bij bijvoorbeeld de
groenvoorziening of de reiniging. Dat is

tegenwoordig allemaal uitbesteed, maar
ik vraag me af of dat winst is. Uit eigen
ervaring weet ik hoe het verschil juist in
de kleine dingen zit.”

Hondendrollen
“Als gemeentesecretaris ging ik eens
per jaar mee op ronde. Achteraf bezien
veel te weinig, maar goed ... Natuurlijk
kreeg ik dan het plantsoen met de meeste
hondendrollen. Dan wist ik weer hoe
ineffectief ons beleid was. Elk jaar nam de
groenploeg mij mee naar een oude dame
die kind nog kraai had. Ze keek altijd uit
naar onze komst. De jongens ruimden
vaak nog even iets op in haar tuin. En zij
vertelde over het wel en wee in de straat.
Die combinatie vormde de ogen en oren
van de gemeente.
We moeten blijven werken aan het
besef dat we niet werken voor een
schroevenfabriek. Je bent niet klaar als
je volgens contract veertig straten veegt.
Wanneer je iets ziet gebeuren dat de stad
in diskrediet brengt, moet je dat kunnen
doorgeven aan een collega-ambtenaar
die dat weer verder brengt in de organisatie. Daar is de democratie mee gediend.
Die waarde is te gemakkelijk genegeerd,
wat mij betreft. Je ziet overigens deze
functie gelukkig wel terugkomen met
allerlei vormen van wijkteams.”

Doorstampen
“Dat geldt in het klein, maar ook in
het groot. Als collega’s of bestuurders
hier komen met een ‘voorstel over een
belangrijk project’ en ze willen ‘zonder
gezeur doorstampen’, dan zeg ik ‘In het
kader van projectmatig denken is dat vast
heel verstandig, maar als je je bewust
bent wat zo’n houding doet voor de
positie van een bestuursorgaan als het
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college of de raad, dan leidt dat tot andere
keuzes. Dan stamp je niet door, maar
neem je de tijd voor die verantwoording.’”

we dat niet kunnen doorzetten anders
waren we wel op die 5.000 deelnemers
uitgekomen.

Niet groots en meeslepend

Qua vernieuwing had ik meer verwacht
van technologie de afgelopen jaren. Het
lijkt wel of de enige vernieuwing van de
afgelopen 10 jaar is dat raadsleden een
iPad hebben gekregen. De hardware is
dominant boven de software. Leveranciers (van raadsinformatie - red) hebben
hier kansen laten liggen. En ook raden
zijn hier debet aan. Ik heb een raadslid
ontmoet dat zei ‘de raad bestaat niet voor
mij, ik ken alleen de raadsvergadering…’”

“Inwonersbestuur is de minst slechte
manier om bij te dragen aan de kwaliteit
van de samenleving. In het glazen
huis moet het totale verhaal verteld en
verantwoord worden. Dat hoeft niet
groots en meeslepend met spannende
verantwoordingsdebatten hoor! Het moet
vooral voor inwoners een herkenbare
plek zijn. Een plek waar we zelfs even
niét precies weten waar we naar toe
gaan. Want de samenleving wordt erg
ingewikkeld, we hebben niet op alles een
pasklaar antwoord.
De gekozene moet een centrale plek in
die samenleving blijven innemen. Het
is zoeken in het lege midden, zoals ik

Het lijkt wel of de enige
vernieuwing van de
afgelopen 10 jaar is dat
raadsleden een iPad
hebben gekregen
schrijf in een van mijn essays. Tegelijk
vind ik dat de rol van de gekozenen
moet verschuiven. Er bestaat alleen geen
blauwdruk voor hoe dat precies moet.”

Onbenut
“Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel
kansen onbenut zijn. In een stad als
Almere met 200.000 inwoners moeten
zo’n 5.000 mensen te engageren zijn.
We hadden een raadspanel waarmee
we goed op weg waren, helaas hebben

Tussen de 5 en de 7
“Je kunt niet zeggen dat het dualisme
mislukt is, maar we zijn er nog lang
niet. Op een schaal van 1 tot 10 zitten
we ergens tussen de 5 en de 7. En dan
heb ik nog heel veel geluk in Almere
omdat we hier heel veel ruimte hebben
om te experimenteren en te zoeken naar
eigentijdse vormen van politiek. Dat kan
ik maar over weinig gemeenten zeggen.”
“De coalitie of fractiedwang is nog
vaak hoog. En de neiging om te blijven
denken in ‘de oppositie is er om de
coalitie te laten struikelen’ is sterk. Dat
draagt niet bij aan kwaliteit voor de stad.

Je kunt niet zeggen
dat het dualisme
mislukt is, maar we
zijn er nog lang niet
Ik zou het best een interessant experiment vinden om een college te laten
vormen door de helft van de partijen,
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bijvoorbeeld de optelsom van de grootste
partijen plus één. De andere helft vormt
de oppositie. Ik denk dat zo’n samenstelling veel meer ruimte voor debat en
discussie biedt.”

Invloed aan de voorkant
“Veel raden moeten beter leren om
minder op de ‘stereotypische stoeptegel’
te reageren. Ze mogen wat minder
‘midden in het proces’ hun invloed
nemen, maar zouden dat meer aan de
voor- en achterkant kunnen doen.
Aan de voorkant kan de raad bijvoorbeeld
zelf zeggen ‘wij willen een duurzaamheidsplan, we willen van het gas los’.
Nou, ga daarover in gesprek. Geef prioriteiten aan. Kijk in welke wijken dat kan.
Betrek de inwoners daarbij. Daar kunnen
digitale instrumenten ook een rol spelen.”

Andere wethouders
“Dat vraagt ook andere type wethouders:
mensen die met krachtige kwetsbaarheid
in de arena durven stappen. Dat is
een wethouder die aan voorkant heel
duidelijk durft te zeggen: ‘Dit wil ik
met duurzaamheid, zo staat het in ons
collegeprogramma en zus en zo wil ik
het aanpakken’. Tegelijk vraagt dit het
vermogen van hem om te beseffen: Ik
heb een plan dat in mijn ogen een 9
verdient. Maar ‘die domme raadsleden’
komen niet verder dan een plan voor
een 7. Dan zorg ik als wethouder dat ik
dat commitment benut. Ook al haal ik
mijn persoonlijke 9 niet, ik doe wel mijn
stinkende best om breed gedragen 7 plus
te halen.”

te gaan controleren. Als er bijvoorbeeld
een hele wijk is gerenoveerd, laat dan
drie of vier inwoners met drie of vier
raadsleden het proces onder de loep
nemen. Die hele verantwoordingsketen
kun je anders doen. Ook daar kun je
digitale burgerpanels of andere digitale
instrumenten op loslaten. Er is van alles
mogelijk.
Natuurlijk gaat het niet lukken om
200.000 mensen te betrekken. Dat hoeft
niet en velen interesseert dat niet. Maar
als je er 5.000 met incidentele regelmaat
bij kunt betrekken ben je al spekkoper.”

Modderen
“Mijn beeld is dat het merendeel van
de gemeenteraden niet voor zichzelf
zorgt en hun griffier niet in positie zet.
Daarmee doen ze zichzelf tekort. Dat is
prima hoor, dan modder je gewoon 4
jaar lang door. Maar daarmee doe je ten
diepste de samenleving tekort. Want als
je een betekenisvolle raad wilt, heb je een
betekenisvolle ambtelijke ondersteuning
nodig. Wat mij betreft werken de beste
ambtenaren voor de gemeenteraad. Dat
zou het adagium van elke raad moeten
zijn. De eigen werkorganisatie moet top
of the bill zijn. Daar hebben de gekozenen en dus ook de kiezers recht op.”

Mijn beeld is dat het
merendeel van de
gemeenteraden niet
voor zichzelf zorgt

…en aan de achterkant

Strepen op de mouw

“Ook aan de achterkant van het proces
kan de raad meer invloed nemen.
Bijvoorbeeld door samen met de burger

“Ik houd niet van macht, wel van gezag.
Toch zijn ‘strepen op de mouw’ in een
bureaucratische werkomgeving essen4

tieel voor een effectieve griffier. Als het
nodig is, moet je ruzie kunnen maken
namens de raad. Heb je geen positie,
dan word je te gemakkelijk terzijde
geschoven.
Daar heb ik in het begin ook echt een
fout gemaakt. In de onderhandelingen
die ik voerde vanuit de Vereniging van
Griffiers over de positie en beloning van
de griffier had ik toen keihard moeten
vasthouden aan de griffier die – net
als de gemeentesecretaris – een schaal
onder de burgemeester wordt beloond.
Daarmee heeft de functie van griffier een
stevige basis en positie. Ook niet vreemd
want er is gewoon een deel van de taken
van de monistische secretaris afgesplitst
in deze functie. Natuurlijk hadden veel
griffiers op dat moment een groeiproces
moeten doormaken, en sommigen
zouden dat niet gehaald hebben. Maar

De positie van veel
griffiers nu ‘zwak’
door dat toen na te laten hebben we het
eindpunt niet scherp gemarkeerd. Het
proces van groei in een omgeving die
de functie niet als vanzelf waardevol
acht is daarmee te kwetsbaar geworden.
Daardoor is de positie van veel griffiers
nu ‘zwak’
Wanneer je als jonge griffier ergens
binnenkomt, terwijl de raad die randvoorwaarde niet heeft geschapen, moet
je niet doen alsof je de positie wel hebt.
Anders ga je de bietenbrug op. Of je
loopt in de doos met watten zo vast dat je
stilstaat terwijl je zelf nog denkt heel hard
te lopen.”

Voorzichtig veranderen
“Wat je dan moet doen? Er zijn vele
manieren. Bijvoorbeeld: rooster structureel één dag in de week vrij voor jezelf
om geïnspireerd te raken zodat je betekenisvol kunt werken aan de voorzichtige
verandering van de gemeenteraad in
jouw gemeente. Veel griffiers beginnen
met het doen van hun taken. Aan het
eind van de week blijkt dan dat die ene
dag kwijt is. Dan zijn ze er niet aan toe
gekomen. Dat gebeurt de volgende week
ook. En de volgende. Zo komt die dag er
dus nooit.
Om echt de eerste adviseur bij de
verandering te kunnen zijn, helpt het
na te denken over en te werken aan de
verandering die bij jouw gemeente past.”

Zichtbaar
“Verder: verzamel goede collega’s om je
heen, die je inspireren. Zoek in de organisatie naar collega’s en ga af en toe een
uurtje de kroeg in, bedenk samen hoe
je kunt verbeteren. Bezoek congressen,
lezingen, ga eens met een gemeentesecretaris of burgemeester uit een andere
gemeente babbelen.
Mij helpt schrijven ook. Daarmee orden
ik mijn eigen gedachten. Daarbij laat
ik anderen mee lezen. Zo organiseer
ik ook feedback. Voor mij is de samenwerking met Jasper Loots als externe
heel waardevol. Er zijn collega’s die veel
beter schrijven dan ik. Mijn oproep aan
hen is: doe dat ook. Kom op, maak je
platform. Dat is ook voor de Vereniging
van Griffiers waardevol. Van mij mogen
er veel meer collega’s op dat platform
publiceren.”
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Andere kwaliteiten
“Ik weet ook niet hoe de griffersfunctie
er over vijf jaar precies uit ziet, maar
voor mij is wel duidelijk: het griffiersvak
ontwikkelt flink en vraagt steeds meer

Van de griffier
wordt gevraagd
samenlevingsmakelaar
te zijn, een verbinder
een ander type functionaris dan bij de
start. Zo komt een hoofdaccent in de
ondersteuning van raden vooral bij de
aansluiting met de stad te liggen. Van
de griffier wordt gevraagd samenlevingsmakelaar te zijn, een verbinder.

Om controle en verantwoording van de
taken in het publiek domein inhoud te
geven, in samenspraak met de stad. Daar
heb je andere vormen van onderzoek
voor nodig tot en met een ingewikkelde
enquête. Je moet als griffier kunnen
adviseren over het omgaan met data en
informatie. Natuurlijk blijft het daarbij
nodig dat je een vergadering kan organiseren. Maar de ontwikkeling van de raad
gaat gestaag van een door geld gestuurde
‘besluitmachine van het college’ naar
een ‘beslisplatform voor de gemeente
(de stad) ’. Het gaat steeds meer om
beslissingen met en voor de stad, waarin
de basis het gesprek, de deliberatie, de
dialoog of de discussie is. Dat alles vraagt
een ander type ondersteuning, een
functionaris met andere kwaliteiten.”

6

