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Introductie
Laten we beginnen met een gedachte-experiment. Loop in de plaats waar jij
griffier of raadslid bent de drukste winkelstraat op. En vraag dan aan een willekeurige inwoner: “Wat zijn de drie belangrijkste maatschappelijke kwesties die
op dit moment spelen in onze gemeente?” Hoeveel mensen zouden makkelijk
het antwoord geven? Vermoedelijk is dat voor velen een hele opgave.
Stel daarna de volgende vraag: “Waar vind je het snelst het antwoord op de vorige vraag?” Wat zouden ze zeggen? De website van de krant, de lokale omroep,
Google, Twitter? Hoeveel mensen zouden zeggen: ‘Daarvoor moet je in het
Raadsinformatiesysteem zijn’?
Nog één stapje tot slot. Vraag nu aan diezelfde inwoner: “Waar zou jij naar toe
gaan als je een nieuw paspoort nodig hebt?” Hoeveel mensen zouden niet weten dat ze daarvoor de website van de gemeente moeten bezoeken?
Zie hier het probleem. Van alle taken van de gemeente, is de representatieve taak van de raad (het oplossen van maatschappelijke kwesties, namens de
inwoners) de belangrijkste. Toch is juist deze taak slecht zichtbaar en moeilijk
toegankelijk. Op de website van een gemeente heb je binnen twee klikken een
paspoort. Maar goede, toegankelijke, begrijpelijke informatie over gemeentetaak nummer 1, is moeilijk te vinden. En zelfs als je het weet te vinden, dan is het
– om een aantal redenen - niet makkelijk te doorgronden. Dat is jammer, to put
it mildly. Maar het is ook een kans.
Het is geen onwil of ondeskundigheid. Het is zo gegroeid. En nu is de tijd om te
vragen: kan dit niet anders, béter?
De Raad heeft een geweldige kans om zijn eigen positie structureel te versterken. Daar gaat dit whitepaper over. Er is in de media veel aandacht voor democratische vernieuwing buiten de raad. Denk aan de burgerberaden, bijvoorbeeld.
Maar in dit whitepaper geven we perspectief op een goudgerande kans die geen
aanpassingen in wetgeving vraagt. Waar geen grote groepen overtuigd moeten
worden. De kans ligt dicht bij huis, het meeste wat je nodig hebt, is er al. Nee, het
is niet makkelijk. Ook deze kans vraagt ook aanpassing van werkwijze, stappen
maken buiten de comfort-zone, maar de beloning kan groot zijn:
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

betere vindbaarheid van de core-business van de raad;
inwoners die veel beter begrijpen wat de raad doet;
raadsleden die zelf beter vinden waar ze mee bezig zijn;
meer begrip voor de complexiteit van raadswerk;
inwoners die beter weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over maatschappelijke kwesties;
⊲ een versterking van participatie omdat de inhoud beter ontsloten is.
Veel leesplezier gewenst.
Amersfoort, oktober 2022
Rob Bosveld
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Hoofdstuk 1 – Een stukje historie
Op 7 maart 2002 trad de wet dualisering gemeentebestuur in werking. Wethouders zaten voortaan niet meer in de raad, de raad verzelfstandigde en
kreeg zijn eigen ondersteuning in de persoon van de griffier.
Aan de griffie de schone taak om de raad te helpen zijn werk zo goed mogelijk
te doen. Een van de meest in het oog springende praktische uitdagingen van
dat moment was om agenda’s en bijbehorende stukken bij de raads- en commissieleden te krijgen. Vaak moesten raadsleden tot dan toe persoonlijk naar
het stad- of gemeentehuis komen om daar de stukken door te nemen.
In 2002 was de eerste .com-bubbel net gebarsten. Er was scepsis over het
internet. Daarom duurde het nog even voordat de stap gemaakt werd om de
agenda en de stukken via het web beschikbaar te stellen voor raadsleden.
Toen die aanvankelijke terughoudendheid t.o.v. het gebruik van het web eenmaal achter de rug was, kregen raadsleden massaal hun eigen online box met
agenda’s en stukken. Ze hoefden er de deur niet meer voor uit.
Verslaglegging van vergaderingen was zo’n ander praktisch punt waar de
griffies zich mee geconfronteerd zagen. Een arbeidsintensief karwei. Dus toen
je via internet ook audioverslagen kon ontsluiten, roken veel griffies de kans
om de werklast te verlagen en over te schakelen op audioverslagen in plaats
van het met de hand (laten) uittypen van woordelijke verslagen of het laten
maken van dure beknopte verslagen.
Het vertrouwen in het web groeide en zo ontstond wat we nu kennen als
het RIS, het raadsinformatiesysteem. Daarbij was de vergadering en dus de individuele agenda met alle bijbehorende stukken, leidend in de ondersteuning.

De komst van tablet en dan vooral de iPad in 2010, joeg de ontwikkeling in
die richting verder aan. Papierloos vergaderen werd geïntroduceerd. Altijd en
overal je stukken bij de hand. Aantekeningen maken én delen, dat maakte het
werk weer wat efficiënter.
Tegelijk kwam ook video-verslaglegging op. De raadsvergaderingen werden
steeds vaker gefilmd en gestreamd. De publieke tribune werd er leger en leger
door. Media hoefden hun hoofd ook steeds minder te tonen.

De introductie van de tablet
luidde het tijdperk van
papierloos vergaderen in.
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Ook in de afgelopen jaren lagen ontwikkelingen en innovaties veel in het
verlengde van de ondersteuning van de vergaderingen. De slimme koppeling, waarmee je een agenda uit het RIS in je AV-systeem laadt. Automatische
indexering op sprekers en agendapunten. Steeds slimmer stemmen. Ingrepen
om privacy en toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten,ontwikkelingen rond archivering.

Ondersteuning
van de raad is
vrijwel geheel
gefocust op
vergaderen

Uitzoomen
Als we nu uitzoomen en terugkijken op de ontwikkeling van de afgelopen
twintig jaar kun constateren dat de ondersteuning van de raad en het
raadswerk bijna volledig gefocust is op datgene wat de raad veel doet:
vergaderen. Het RIS van tegenwoordig is sterk gebouwd rond de kalender met
vergaderingen.
Dat is voor het dagelijks werk van de raad natuurlijk heel praktisch. Je weet
wanneer je waar verwacht wordt, welke stukken je dan gelezen moet hebben,
enzovoorts. Maar voor de ontsluiting van de onderwerpen, is het helemaal niet
handig. Raadsleden zoeken zich vaak suf naar bepaalde informatie. Zoekmachines moeten daar hulp in brengen, maar doen dat ook maar zo zo.

5

‘Ontsluit het verborgen goud van de raad’ | 1 Een stukje historie

Hoofdstuk 2 – De uitdagingen van nu
Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Het internet is overal. Sociale media zijn
niet meer weg te denken. De smartphone zit in ieders broekzak. Met 4G en 5G
netwerken en wifi zijn we altijd online. We zijn junkies van ‘rode bolletjes’ geworden. We liken, sharen en scrollen ons suf, zijn permanent online en sluiten
ons op in onze hoogstpersoonlijke filterbubbels. Dat heeft de samenleving flink
veranderd. Veranderingen die niet aan de raad voorbijgaan.

Minder betrokken
Steeds vaker en nadrukkelijker is er kritiek op het huidige model van representatieve democratie. Het is niet leuk om te lezen. Maar toch… Sinds 1978 is de
opkomst bij lokale verkiezingen gestaag gedaald van 73,7% naar 51% in 2022. Van
de 13,6 miljoen kiesgerechtigden kwamen er dus bijna 7 miljoen niet opdagen.
Het rapport ‘De atlas van afgehaakt Nederland’ windt er geen doekjes om.
Er is een groeiende groep inwoners die een sterk maatschappelijk onbehagen
voelt. Veel goed bedoelde participatie trajecten falen omdat de usual suspects
op komen dagen, maar pas als er echt knopen doorgehakt worden, komen de
ware tegengeluiden op tafel. Overigens; Zou het zo kunnen zijn dat een deel
van de oorzaak – ik zeg het voorzichtig – ligt in de gebrekkige ontsluiting van
de inhoud? Ik kom er verderop nog even op terug.

Meer betrokken

De positie van de
raad is niet meer
zo stevig als bij
het begin van de
dualisering.

Gelukkig is er ook een deel van de bevolking dat juist nadrukkelijker betrokken
is. De technologische vernieuwing jaagt dat aan en maakt dat mogelijk. ‘Nieuw’
is vaak sexy. Er is (dus) volop belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen, zoals
het burgerberaad. Tegelijk zit hier de ondertoon in dat de klassieke representatieve democratie (de politiek) niet meer voldoet. ‘Nu is het aan ons’, is de veelzeggende titel van het populaire boekje van Eva Rovers. Met “ons” bedoelt ze
niet de gekozen raadsleden… Lees ook eens het boek ‘Alive and Clicking’ over
digitalisering van de democratie, door Rudy van Belkom. Of neem ‘Omarm de
Chaos’ van transitiedeskundige Jan Rotmans. Hij staat uitgebreid stil bij de rol
van (politieke) besluitvorming en noodzakelijke democratische vernieuwing
voor de periode van transitie waar we in zitten.
Digitalisering opent nieuwe mogelijkheden om grotere groepen inwoners
eerder te betrekken. Denk aan snelgroeiende initiatieven als ‘Open Stad’ of
‘CitizenLab’. Op de voor- en nadelen daarvan hoeven we hier niet verder in te
gaan. Maar het betekent dat de positie van de raad niet meer zo stevig is als
bij het begin van de dualisering. Veel raden worstelen dan ook met hun rol in
participatietrajecten.

Kaalslag
Ook het medialandschap is enorm veranderd. Vooral binnen de traditionele
lokale media heeft er kaalslag plaatsgevonden. In veel gevallen zijn de perstribunes leeggelopen. De aandacht voor raadsnieuws in de krantenkolommen is
6
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gedaald tot bedenkelijke niveaus. En de lokale bladen die er nog iets aan doen,
worden steeds slechter en minder gelezen.
In haar onderzoek naar de lokale journalistiek verwoordt de Raad voor het
Openbaar Bestuur (ROB) het als volgt: “In de grote en sommige grotere steden
gaat het goed met de lokale journalistiek. Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële
positie precair en schiet hun bereik tekort. Het bereik onder met name jongeren en mensen met een niet-Westerse achtergrond is problematisch.
Internet en sociale media hebben veel van die ruimte gevuld. We zijn per
saldo meer media gaan consumeren niet minder. Maar de versnippering is
enorm. Evenals de bubbelvorming. Er is geen logische voor de hand liggende
plek meer om een duidelijk beeld te krijgen van de (lokale) maatschappelijke
kwesties die er intussen in overvloed zijn.

Durf
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de ondersteuning van de raad ontstaan
is en gedomineerd wordt door ‘de vergadering’. Het RIS is opgebouwd rond
de vergaderkalender. Stukken relateren aan agenda’s. Innovatie en vernieuwing
gaan ook veel over ‘de vergadering’.
Vandaag kunnen we constateren dat mede door de opkomst van technologie de raad voor veel mensen minder vanzelfsprekend is. Maar diezelfde technologie biedt ook weer nieuwe kansen. Zeker ook voor (ondersteuning van)
de raad zijn de mogelijkheden enorm vergroot. Als je tenminste op een andere
manier durft te kijken naar wat nu heel gewoon is…

Stel...
Stel nu eens dat je vandaag met een leeg vel mag beginnen om de ondersteuning van de raad opnieuw in te richten. Zou je het dan op dezelfde manier
doen? Anders gezegd: kan de huidige ondersteuning ook anders, béter?

Is het doel van
de raad niet om
zoveel mogelijk
besluiten te
nemen over
maatschappelijke
kwesties?

Je zou kunnen zeggen dat met de ondersteuning van de vergadering we als
het ware ergens midden in het proces zijn gestart met automatiseren. Met
datgene wat toen het meest urgent was. Dat was geen onkunde of onwil. Maar
als je nu het hele proces bekijkt, waar gaat het dan echt om?
Is het doel van de raad niet om (zoveel mogelijk met elkaar) besluiten te
nemen over maatschappelijke kwesties? Inwoners gaan toch naar de stembus om mensen aan te wijzen die namens hen de tijd en energie inzetten om
netelige kwesties op te lossen? Zo bezien is de raad zélf een instrument. Een
instrument in de hand van de bevolking met als doel: namens de bevolking
oplossingen voor maatschappelijke kwesties (laten) verzinnen, met elkaar
uitvechten wat de beste oplossing is en checken of die oplossing ook echt zo
is uitgevoerd is en gewerkt heeft. (Vertegenwoordiging, kaderstellen en controleren).
Stel nou dat je dát als uitgangspunt neemt dat ondersteuning het doel moet
dienen om “besluiten te nemen over maatschappelijke kwesties en daar alle
belanghebbenden bij betrekken”. Wat doet dat voor je ondersteuning?
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Hoofdstuk 3 – Het verborgen goud van de raad: de inhoud!
Uitzendingen van raadsvergaderingen zullen niet vaak kijkcijfer-kanonnen
zijn. Dat neemt echter niet weg dat de onderwerpen op de agenda’s van raad
en commissies, uiterst relevant zijn. Het zijn dezelfde onderwerpen waar de
kranten over schrijven, de journaals mee gevuld worden. Inwoners hebben
vanzelfsprekend een mening over windmolens, gasrekeningen, kinderopvang,
jeugdzorg, het onderhoud van hun straat of het nieuwe zwembad. Hoe
dichterbij kwesties komen, hoe belangstellender mensen worden. De komende
jaren zijn er heel veel kwesties die voor veel mensen heel dichtbij komen.

Goud?

Inhoud werkt als
een magneet,
mits je het goed
weet te benutten.

Raadsleden zitten in de raad omdat ze wat willen bereiken. Ze investeren
hun tijd omdat ze gedreven zijn maatschappelijk issues op te lossen zoals zij
denken dat dit goed is voor de inwoners. Ieder vanuit zijn eigen politieke kleur
en opvattingen. Een enkeling daargelaten zit de grootste drijfveer in de inhoud.
Die netelige kwesties die anders, beter, moeten. De maatschappelijke kwesties
zijn het goud.
De maatschappelijke opgaves waarvoor de raad zich gesteld ziet, vormen
het goud waarmee de Raad zijn eigen relevantie veel sterker kan profileren,
waarmee de raad zichzelf veel zichtbaarder kan maken dan nu het geval is.
Wie de agenda van een raadsvergadering beetpakt heeft een handvol (en
meer) maatschappelijke opgaves. Je ziet het er misschien niet altijd direct
aan af. “Behandeling bestemmingsplan ABC”, is op het eerste gezicht niet
interessant of spannend. Maar zodra duidelijk is dat hier het nieuwe zwembad
op de agenda staat, is de belangstelling wél snel gewekt.
Die inhoud is ‘goud’ omdat het belangstelling en dus betrokkenheid kan
genereren. Inhoud werkt als een magneet, mits je het weet te benutten. Je
moet van zo’n klompje goud dus een juweel maken.
Natuurlijk zijn er stemmen die cynisch beweren dat inwoners nergens
meer in geïnteresseerd zijn. Maar zelfs als dat zo is, dan is dat reden te
meer om zichtbaar te maken waar de raad zich druk over maakt. Dat
goud is er. Het raadsinformatiesysteem bevat al die informatie. In stukken,
raadsinformatiebrieven, moties, amendementen, video-uitzendingen,
voorleggers, raadsvoorstellen en talloze bijlages is heel veel informatie in
principe beschikbaar. Alleen is die inhoud als een verborgen schat. Hij is er wel,
maar je komt er niet gemakkelijk bij.

Verborgen?
De ‘schatkist van inhoud’ staat, beveiligd met zware sloten, dikke kettingen,
weggestopt in de kelders van de gemeentelijke website. Slecht vindbaar.
Moeilijk zichtbaar. Dat maakt het inwoners niet makkelijker om aan te haken,
toch?
8
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Er zijn een aantal redenen waarom dit goud ‘verborgen’ is. Allereerst: er is geen
vanzelfsprekende plek waar je instinctief naar toe gaat voor informatie over
maatschappelijke kwesties.
Twee: Als je er al aan denkt om naar de website van de gemeente te gaan, dan
is het daar heel moeilijk te vinden. In tegenstelling tot een paspoort ben je in
veel gevallen lang aan het klikken om bij de informatie over onderwerpen die
de raad behandelt te komen.
Drie: Als je al op het RIS komt, dan is het heel ingewikkeld om zicht te krijgen op
een thema. De indeling en organisatie is helemaal gericht op het functioneren
van de raad (en dat is weer vooral gericht op vergaderingen, zoals we al zagen).
Vier: De ontsluiting van de informatie is onaantrekkelijk en nodigt niet uit tot
doorklikken. Veel informatie zit opgesloten in pdf-documenten. In procedures
en in ondoorzichtige agendapunten. Er is weinig of geen oog voor aantrekkelijke presentatie, toelichting, uitleg.

De kist moet
open: het goud
moet eruit.

Breek die kist open!
Er is dus werk aan de winkel. De kist moet open. Het goud moet eruit. Het
moet zichtbaar gemaakt worden. Tentoongesteld. Laat mensen zich komen
vergapen. Dan zien ze wat voor geweldig werk hun raad doet. Hoe belangrijk de gemeenteraad is. Ze gaan dan ook zien hoe moeilijk raadswerk is. Dat
er (meestal) geen simpele oplossingen zijn. Dat vraagstukken veel kennis en
inzicht vragen.

Walk in the park
Vooropgesteld: het openbreken van de goudkist en het tentoonstellen van de
inhoud betekent het ombouwen van de manier waarop je ‘raadsinformatie’
ontsluit. Dat is niet gemakkelijk. Het is geen walk in the park, zogezegd. Je hebt
samenwerking met je leveranciers nodig, en samenwerking met de ambtelijke
kant (zoals bijv. met communicatie). Het vergt andere skills van de griffie, van
je medewerkers. En... als je probeert inhoud aantrekkelijk te verpakken kun je
zowel politiek als inhoudelijk kritiek verwachten. Schrijven is schrappen. ‘Prikkelend’ en ‘genuanceerd’ zijn niet per se vrienden. Het is balanceren op een dunne
lijn. Zeker voor griffiers met een sterke juridische achtergrond zal dit ongemakkelijk voelen. Dat is begrijpelijk. De beloning is echter groot: een veel beter
zichtbare raad. Meer waardering voor het raadswerk. Beter begrip bij inwoners.
We willen het dus zeker niet doen voorkomen of dit een appeltje-eitje is, maar
geloven wel dat het waard is om de uitdaging aan te gaan. En we nodigen jou
uit om dat samen met ons te doen!
9
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Hoofdstuk 4 – Gouddelvers en edelsmeden
Het openbreken van de schatkist en tentoonstellen van de bekers, kettingen,
munten, kronen en ringen, laat zicht goed vergelijken met het werk van een
uitgever van een krant of tijdschrift. Zie het ‘ontsluiten van het werk van de
raad door maatschappelijke opgaves in het zonnetje te zetten’, als het uitgeven
van een krant, of het maken van een tijdschrift.
Omdat er nergens anders een vanzelfsprekende plek is die iedereen weet te
vinden, is het een uitgelezen kans voor raad en griffie om zelf die vaste plek te
gaan bieden. Zoals de krant elke dag in de bus valt, zo kan de website van de
raad de vanzelfsprekende plek worden voor maatschappelijke kwesties.

Bied zelf hét platform voor besluitvorming
Mensen zijn gewoontedieren. Acht uur? Tijd voor het journaal. Zoeken? Even
naar Google. Gaat het regenen? Buienradar. Laatste nieuws? Nu.nl. Paspoort
nodig? Gemeentelijke website. In dat rijtje zou ook een plek moeten zijn met
“Maatschappelijke kwestie? Raadswebsite.”. Het zou voor inwoners net zo
vanzelfsprekend moeten zijn om bij vragen over maatschappelijke issues, de
website van de gemeente(raad) te bezoeken.
(Leuk gedachte-experiment: verzin eens een reclamecampagne met billboards langs de weg om mensen naar dat platform te lokken. Wat zou je daarop zetten, als je de inhoud het werk laat doen?)
Stap 1 is dus de bestaande raadswebsite transformeren naar een besluitvormingsplatform, waar de inhoud – de onderwerpen waarvoor raadsleden in de
raad zijn gegaan – centraal staan.
Stap 2 is zorgen dat dat platform ook gevonden wordt.
Laten we beginnen met het transformeren van raadswebsite naar platform
voor besluitvorming. Wat zou er dan anders kunnen?

De homepage is je etalage van issues
Op het platform vormt de homepage één grote uitnodiging om te engageren
met de thema’s die in de gemeente leven. Niet de kalender staat centraal, of
een foto van de raad. Maar inhoud, content, onderwerpen.
Maak dus ruimte om een paar belangrijke/actuele onderwerpen uit te lichten.
Met een mooie foto, een filmpje of een infographic – zie ook verderop.

Leer van Netflix en Amazon
Netflix en Amazon weten bezoekers steeds opnieuw te engageren:
⊲ Kopers van dit boek, kochten ook...
⊲ Kijkers van deze serie, keken ook…
Dat kan ook op het platform van de raad: Bezoekers hebben ook belangstelling voor dit onderwerp…
10
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Voeg aan die homepage bijvoorbeeld een widget toe (een apart menu) waarin
een bezoeker kan kiezen uit vijf of tien:
⊲ Recent gewijzigde onderwerpen.
⊲ Nieuwste onderwerpen
⊲ Meest geraadpleegde onderwerpen
Zo vind hij niet alleen snel het onderwerp wat hij nu zoekt, maar kan ook interesse voor andere onderwerpen worden getrokken.
Natuurlijk blijft er ook ruimte voor ‘traditionele’ elementen zoals een kalender
en navigatie naar documenten, informatie over de raad, over werkwijzes en
inspreken etc. Het is echter allemaal ondergeschikt aan de inhoud. Is dat vervelend voor raadsleden? Nee, die hebben met een klik immers hun eigen login
in het ‘gewone’ RIS.

Een voorbeeld van een
platformgericht aanpak
van de raadswebsite
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Ontsluit issues
Onderwerpen presenteren en etaleren, daar gaat het om. Dat vraagt ook een
andere manier van ontsluiten. Een maatschappelijke opgave is niet van vandaag op morgen opgelost. Dat duurt soms jaren en maakt de huidige ontsluiting ook zo ingewikkeld. Onderwerpen kunnen op talloze agenda’s aan de
orde zijn geweest. In tal van documenten kan iets relevants staan. De huidige
aanpak is niet geschikt om daar overzicht over te krijgen. Een voorbeeld:

De 28 miljoen van de veertigjarige west-tangent die er niet kwam
De West-Tangent in Amersfoort. Een dossier dat al meer
dan 40 jaar speelt, drie colleges de kop heeft gekost en dat
nog steeds niet gerealiseerd is. Stel je even voor hoeveel
vergaderingen, rapporten, stemmingen, besluiten, stukken,
inspraak, eerste en tweede termijnen, zienswijzen, antwoorden en raadsbrieven er in al die jaren ontstaan zijn. En nog
zijn we niet klaar. Op het moment dat ik dit schrijf, is er geen
aannemer te vinden die de westelijke ringweg om Amersfoort, want daar praten we hierover, wil aanleggen voor het
budget dat de raad geaccordeerd heeft. Benieuwd wanneer
het volgende college struikelt en hoelang het nog duurt
voor de rondweg een feit is.
dossier aan te leggen. Maar de beschikbare middelen zijn
Je zult maar als nieuw raadslid of buurtbewoner rond het

daarvoor niet toereikend. Daarnaast kost dat veel handma-

beoogd tracé met dit onderwerp geconfronteerd worden.

tig werk. Dat kun je voor een paar onderwerpen misschien

Hoe krijg je daar ooit grip op? Hoe blijf je op de hoogte?

doen, maar niet voor alle onderwerpen. Zeker niet als je een

Hoe weet je wie je moet aanspreken. Hoe krijg je zicht op

onder-bemensde griffie hebt.

de verschillende belangen of op de politieke afwegingen?

De ambtelijke organisatie van Amersfoort heeft natuurlijk

De inhoud is er wel, maar de ontsluiting biedt geen samen-

een site gemaakt over de plannen. Maar dat is een voorlich-

hang, geen overzicht over langere tijd. Al die vergaderingen,

tingssite en ontsluit niet de ins en out van de besluitvorming

rondes, termijnen, lijken los van elkaar te staan. Als je niet

en alle politieke geharrewar gedurende deze 40 jaar.

weet waar je moet zoeken, is het moeilijk om de samenhang te ontdekken. Dat moet je als raadslid en als inwoners

(Update: inmiddels heeft de nieuwe coalitie besloten de

zelf bij elkaar sprokkelen. Natuurlijk heeft de Amersfoortse

stekker maar helemaal uit het traject te trekken, schade:

griffie zijn stinkende best gedaan om handmatig een

28 miljoen euro en 1.700 voor niets gekapte bomen.)

De manier om onderwerpen goed te ontsluiten is met dossiers. Er zijn griffies die veel tijd en energie stoppen (en daar ook de tijd en het budget voor
hebben) om handmatig deze dossiers op te bouwen. Dat is omdat het niet
automatisch gebeurt. In het laatste hoofdstuk staan we stil bij hoe dit juist wel
automatisch kan.
Natuurlijk is er een verband met vergaderingen. Bijna elk agendapunt vertegenwoordigt een maatschappelijke opgave. Agendapunten zijn de behandelmomenten van zo’n dossier. In de ideale wereld is elk agendapunt gekoppeld
aan een dossier. En dan kun je in de agenda van de ene vergadering terug
klikken naar het agendapunt van de vorige vergadering waarin het onderwerp
ook speelde. Ook dat vraagt ook het nodige van de ondersteuning, waar we in
het laatste hoofdstuk nog bij stil staan.
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Dossiers
Dossiers zijn dus cruciaal om te gaan scoren met de inhoud. Zo’n dossier
moet een consequente en herkenbare indeling krijgen, waardoor mensen
razendsnel weten waar ze wat kunnen vinden. Dat zou bijvoorbeeld als volgt
kunnen:
UITLEG | TIJDLIJN | DOCUMENTEN | MENINGEN | ZIENSWIJZES | BESLUITEN |
SUB-DOSSIERS | Etc.

Dat werken we hierna wat verder uit:

UITLEG

Elke agendapunt is een onderwerp en elk onderwerp is een verhaal. Neem je
bezoeker mee dat verhaal in. Maak begrijpelijk waarom de gemeente(raad)
hierover moet beslissen en doe het zo dat bezoekers het interessant vinden.
Verleid ze. Trek ze het verhaal (de inhoud) in.

Het verschil is of je aandacht vraagt voor bestemmingsplan wijziging nr. x of
voor de plannen voor een ‘nieuw zwembad’. Wat je inwoners interesseert is
het nieuwe zwembad. Dat daar een structuur van bestemmingsplan wijzigingen etc. achter schuilt is mooi, maar dat moet je niet vooropzetten. Het gaat
dus om het aantrekkelijk (her)verpakken van bestaande informatie.
Er is ook een parallel tussen de journalistiek en de griffie. Beiden dienen een
mate van distantie te bewaren. Feiten horen in het nieuwsverslag, opinie in een
commentaar. Er is veel mogelijk in het aantrekkelijk verpakken van de inhoud.
Het vergt alleen andere skills en een andere infrastructuur.

TIJDLIJN

Een tijdlijn helpt om te begrijpen wat de historie en toekomst van een issue
is. In zo’n tijdlijn zou je alle relevante gebeurtenissen van het issue moeten
kunnen terugvinden. Hoe is het issue ontstaan? Op welke agenda’s heeft het
gestaan? Wanneer komt het in de toekomst aan de orde? Welke besluiten zijn
er genomen? Welke documenten, onderzoeken, relevante publicaties zijn er
geweest? Er kunnen externe gebeurtenissen zijn, die thuishoren op de tijdlijn:
een rechterlijke uitspraak bijvoorbeeld.
De tijdlijn moet je eenvoudig kunnen filteren op type gebeurtenis. Met een
klik heb je alle besluiten op een rij. Of alle vergaderingen waar het onderwerp
is besproken.

DOCUMENTEN

Een no-brainer. De plek om alle documenten die de raad ter beschikking staan
te ontsluiten.
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MENINGEN

Het debat moet gevoerd worden. Maar is de raadzaal de enige plek? En is de
enige manier om de inhoud van de standpunten te leren kennen, het terugkijken van een debat?

Het debat moet
worden gevoerd.
Maar is de raadzaal de enige plek
daarvoor?

Wat nu op de raadswebsite ontbreekt is de mogelijkheid om bij een onderwerp
eenvoudig te achterhalen: wat vindt deze fractie daar nu van en wat vonden ze
in het verleden? Meningen verschuiven nu eenmaal. Standpunten wijzigen en
kunnen als het ware ‘stondpunten’ worden. Geef fracties dus een plek om per
onderwerp hun huidige standpunt te formuleren. En houd wijzigingen in dat
standpunt automatisch bij, maak wijzigingen in de historie zichtbaar. Zo volgen
bezoekers de ontwikkeling van de positie van partijen door de tijd heen.
Besluitvorming wordt transparanter als fracties zichtbaar kunnen maken wat
hun afwegingen zijn. Dat doen ze al in de debatten die in de verschillende gremia plaats vinden, waarom niet ook online? De stemwijzers die in de afgelopen
twee decennia zijn ontstaan, doen iets vergelijkbaars. Alleen gebeurt dat elke
verkiezing opnieuw. Stemwijzers brengen meningen van politieke partijen in
kaart in aanloop naar de verkiezingen. Het nadeel is: dat is maar eens in de vier
jaar en daarnaast staat het helemaal los van de dagelijkse gang van zaken, het
zijn aparte websites.
Gooit het politieke spel hier roet in het eten? Dat kan maar hoeft niet. Natuurlijk zullen er in achterkamertjes deals worden gesloten, stemmen mensen met
hele andere motieven dan hardop uitgesproken. Het blijft politiek. Maar als het
kan helpen om het debat inzichtelijk te maken, dan is dat winst.
Als inwoners zich op het onderwerp(dossier) kunnen abonneren, kunnen ze
ook zien als er (achteraf) wijzigingen worden doorgevoerd. (Ook al gebeurt dat
vanuit politieke motieven.) Hoe sterker het platform verankerd is, hoe beter het
als collectief geheugen werkt.

BELANGEN/ZIENSWIJZES

Achter elke maatschappelijke opgave gaan belangen schuil. Die belangen doen
ertoe, net als de afweging hoe zwaar die belangen wegen. Het is dus belangrijk
om ze zichtbaar te maken. Wie niet weet dat hij moet zoeken naar zienswijzenota’s, gaat de belangen niet vinden. ‘Duh’ zal een ingewijde zeggen, maar dat
is een typische reactie uit de bubbel.
Naast een overzicht van de politieke meningen over een onderwerp, wil je dat
een dossier dus ook de belangen (zienswijzen) inzichtelijk maakt. Dat kan natuurlijk ook prima. Al die informatie is al beschikbaar. Het gaat erom dit op een
logische en eenvoudige manier te ontsluiten.
Daar hoeft het niet bij te blijven. Als je de belangen zichtbaar kan maken,
waarom zou je er dan ook niet over kunnen stemmen? Politiek is per slot van
rekening een afweging maken tussen algemeen belang en particulier belang.
Op elke zienswijze zou gestemd moeten kunnen worden. Zoals op LinkedIn
bijvoorbeeld. Het kan meer zijn dan voor of tegen. Waarom dat niet verder
ondersteunen, zodat voor raad en inwoners duidelijk is hoe die weging ligt?
14
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BESLUITEN

In deze tab moet je kunnen terugvinden welke besluiten er door de loop van
de tijd heen genomen zijn. Dit omvat informatie over het onderwerp van
stemming, de uitslagen van de stemming met verwijzingen naar details over
stemgedrag.

Show, don’t tell
Wil je de onderwerpen van de raad toegankelijker en begrijpelijker maken,
probeer dan wat meer te tonen waar het over gaat. Maak gebruik van beeld.
Een foto van een herkenbare plek trekt meer aandacht. Natuurlijk gaat het om
de inhoud. Maar de inhoud is vergeefse moeite als ze niet gezien wordt. We
leven in een beeldcultuur. Waarin aandacht zo snel weer getrokken is door iets
anders. Je zult dus meer inspanning moeten doen om zichtbaar te worden.
Gebruik ook video. Kan een agendatoelichting ook een filmpje zijn? Monteer
een samenvatting van een belangrijk debat. Maak een videoverslag van een
werkbezoek. Laat inwoners filmpjes indienen. Laat infographics maken van
complexe onderwerpen.
Veel van deze content is natuurlijk al aanwezig in de documenten die je uit het
college krijgt toegestuurd. Hoe mooi zou het zijn als je die content ook kunt
gebruiken? Dat kan, als de raad en het college het erover eens kunnen worden
om (in het belang van goede ontsluiting, participatie en transparantie) samen in
hetzelfde besluitvormingssysteem te werken. (Verderop nog wat toelichting).
We hebben stap 1 gehad. Er is een platform dat de potentie heeft om het vaste
ankerpunt te worden voor inwoners met vragen over maatschappelijke kwesties. Nu nog stap 2. Hoe verwerf je die onwrikbare positie?

Benut de kracht van het platform
Het voelt misschien als een dooddoener. Maar hoe beter het platform is, hoe
beter het verkeer trekt. Hoe hoger het in de zoekresultaten komt. Elk dossier
werkt eigenlijk als een magneet. Dat ga je versterken door de content makkelijk
deelbaar te maken naar sociale media. En door op sociale media steeds weer
naar het platform terug te verwijzen.
Het consequent investeren in het platform in combinatie met een goede bewegwijzering, is een kwestie van lange adem. Maar het werkt.

Verbeter de bewegwijzering
Het vinden van de weg naar de raadswebsite is nu ingewikkeld. Waarom kan ik
wel een paspoort met een klik bestellen, maar weet ik niet wat de hot topics
in mijn gemeente zijn? Nou, dat komt onder anderen door de zogenaamde
‘toptaken websites’.
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Terreur van de Toptaken

Besluitvorming
is minstens even
belangrijk als de
aanvraag van een
paspoort of een
rijbewijs.

Veel gemeentelijke websites zijn opgebouwd rond zogenaamde ‘toptaken’.
Een uitvloeisel van neo-liberaal marktdenken, waarin de overheid een bedrijf is
met producten. Die toptaken zijn daardoor gebaseerd op de aanname dat wat
het meest aangeklikt wordt, het meest belangrijk is. Natuurlijk is het belangrijk
en getuigt het van servicegerichtheid, als een inwoner makkelijk een nieuw
paspoort kan bestellen op de gemeentelijke site. Maar dat is niet recht evenredig hetzelfde als ‘de belangrijkste functie’.
Besluitvorming is minstens even belangrijkrijk als het kunnen aanvragen van
een uitkering of paspoort. Alleen als je het onopvallend of onduidelijk aanbiedt,
zal er ook niet veel op geklikt worden. In toptaken-land is het dan niet belangrijk meer. Zo is een van de allerbelangrijkste taken van de lokale overheid, naar
de achteraf hoekjes van de gemeentelijke website gedegradeerd. Tijd om daar
wat aan te doen.
Inhoud op de homepage
Als raad zou ik erop staan dat er op de homepage van onze gemeentesite een
aanklikbaar overzicht komt van de actuele onderwerpen in de raad. Je kan er
een begin mee maken door de agendapunten van de volgende raadsvergadering te delen. (Nu zijn die agendapunten vaak niet erg inspirerend geformuleerd, maar het is een begin.) Leer mensen de weg naar het platform, door op
de plek waar ze veel komen een duidelijk bord uit te hangen.
Een stap verder is om een module in het RIS te (laten) maken, die je eenvoudig
kunt vullen en publiceren. Met een API-koppeling kun je die informatie aanbieden aan de gemeentelijke website.
Overigens is het beste het onderzoeken waard of je agendapunten ook publieksaantrekkelijk zou kunnen formuleren, waardoor die verwijzing naar
agendapunten wél goed staan op de homepage, maar dat terzijde.

Communicatierol
De inhoud vooropstellen is eigenlijk een andere manier voor de raad om
zichzelf meer serieus te nemen. Het is een bekend gegeven dat de raad moeite
heeft om geld aan zichzelf of aan zijn ondersteuning te besteden.
Een paar congressen van de VvG geleden was het thema ‘de griffier als
informatiemakelaar’. In lijn daarmee is de uitdaging om die informatie vooral
zo aantrekkelijk mogelijk te verkopen. Kijk maar eens hoe gewone makelaars
veranderd zijn in stylisten, videografen etc. Een huis verkopen vraagt tegenwoordig vooral heel veel creatieve skills.
Goeie content maken is een kunst, een vak. Het is een waardevolle tendens
dat erop steeds meer griffies communicatieprofessionals bijkomen. Investeer
in mensen die vele weten van storytelling. Er lopen plenty freelancers en journalisten rond die je kunnen helpen om de onderwerpen beter te verpakken,
zodat mensen aanhaken.
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Hoofdstuk 5 – De juiste instrumenten
We hebben gezien dat er heel veel mogelijk is om de inhoud voorop te zetten. Dat vraagt echter wel de juiste ondersteuning. Er zijn twee belangrijke
aspecten. Die van de mensen en die van de infrastructuur. Als auteur met een
journalistieke en communicatie-achtergrond heb ik natuurlijk wel ideeën over
die mens-kant. Maar ik zet hier vooral mijn pet op van leverancier van de technische ondersteuning. Van infrastructuur, die moet het makkelijker maken om
met de beschikbare mensen zoveel mogelijk ‘anders’ te gaan werken.

Leg het juiste fundament
Het is duidelijk: agendapunten zijn maatschappelijke opgaves. Onderwerpen met een voorgeschiedenis en met een vervolg. Grote kans dat hetzelfde
agendapunt op meerdere agenda’s van meerdere gremia zal terugkomen.
De klassieke vergaderoplossingen en Raadsinformatiesystemen brengen geen
verband aan tussen de behandeling op de ene en op de andere agenda. Maar
dat is wel dringend nodig, niet alleen vergaderdeelnemers hebben behoefte
aan dat overzicht, ook het publiek wil dat inzicht krijgen. Antwoord op de vragen: Wat is er al geweest, wat komt er nog?
Wat er mist is een goed fundament. Een bodemplaat waarop alle informatie die
er is verbonden raakt. Daarnaast staat ook de omgeving waarin nieuwe informatie gemaakt wordt los van de omgeving waarin die gepresenteerd moet
worden. Ergens worden documenten gemaakt, en heel ergens anders wil
iemand een website aantrekkelijk vullen. Dat sluit helemaal niet op elkaar aan.
Daarom een pleidooi voor een besluitvormingsapplicatie. Een vak-applicatie
die niet alleen rekening houdt met de vinkjes en besluiten die moeten worden
opgehaald. Maar die ook zorgt voor publicatie van wat publiek gemaakt mag/
moet worden.
Zo’n vak-applicatie verbindt vergaderingen met elkaar door van elk onderwerp
een dossiers te maken. Denk aan de het voorbeeld van de Westtangent in
Amersfoort. Elke vergadering, elk stuk, besluit of fragment, zou automatisch op
zijn plaats moeten vallen. Maar een vak-applicatie maakt het ook mogelijk om
content vanaf het eerste moment op de juiste plek te maken, zodat het ook
gepubliceerd kan worden.

Zaaksysteem is te rigide
Een zaaksysteem werkt toch ook met dossiers, hoor ik je denken. Toch zijn er
verschillende redenen om besluitvorming níet met een zaaksysteem te willen
ondersteunen. Als eerste omdat er vergaderd, gepubliceerd en gestreamd moet
worden. Dat is niet het terrein van zaaksystemen. Maar ook: omdat de politieke
dynamiek onvoorspelbaar is, waardoor een oplossing veel flexibeler moet zijn
dan zaaksysteem is. Daarnaast ook omdat er over grenzen heen samengewerkt
moet worden, ook buiten de organisatie. En een andere belangrijke reden:
omdat een vak-applicatie de mogelijkheid biedt de energie die tijdens het hele
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traject in het schrijven van teksten en toelichtingen, beter te benutten.
Natuurlijk dient er een koppeling te zijn tussen het zaaksysteem en je besluitvormings-oplossing, bijvoorbeeld om later ook te kunnen archiveren. Er is
echter nog een andere belangrijke reden waarom zaaksystemen niet de aangewezen plek zijn om besluitvorming te ondersteunen.

Ontsnap aan de documenten-cel
Die belemmering zijn ‘documenten’. Informatie die in een pdf-document zit, is
niet flexibel. Het is vaak slecht doorzoekbaar, maar erger nog: de informatie is
amper herbruikbaar. Eigenlijk zijn (pdf)-documenten gevangeniscellen waarin
kostbare informatie opgesloten zit.
Dat kan ook anders. Als je ondersteuningssoftware gebruikt met ingebouwde
online-editors, ben je veel flexibeler. De teksten zijn dan beschikbaar in html-formaat. Dat is de basisbrandstof voor het publiceren op websites.
Schrijf je in zo’n online teksteditor je toelichtingen, voorleggers et cetera, dan
kun je er zowel documenten van maken als publiceerbare webcontent.
Pdf-documenten zijn heel geschikt om een bepaalde status te ‘bevriezen’. Het
document maakt duidelijk waaronder een handtekening is gezet.
Maar als teksten in html zijn gemaakt, zijn ze ook bruikbaar om te publiceren op
je raadswebsite. Zo gebruik je de energie dubbel die je geïnvesteerd hebt in het
maken van de documenten.

Samenwerken over de duale muur heen
Wanneer je het als griffie voor elkaar krijgt om de ambtelijke organisatie mee te
krijgen in deze ambitie, dan kun je ook gaan samenwerken over duale muren
heen. In de vakoplossing van Parlaeus, (verderop meer) kun je met behoud van
rechten en plichten werken op dezelfde informatiestroom. De dossiers kunnen
starten aan de ambtelijke kant. Het deel dat nodig is voor behandeling in college
en later de raad, komt beschikbaar voor bestuurssecretariaat en griffie.
Teksten die in de oplossing gemaakt zijn, kun je verspreiden in documentvorm,
maar ook gebruiken als publiceerbare tekst op de website.

Van zoeken naar vinden
Het Raadsinformatiesysteem is niet alleen een systeem met informatie voor
Raadsleden. Het dient ook een sterke publieke taak. Daarbij moeten we het
ook nadrukkelijk hebben over ‘zoeken’. Enerzijds kun je heel veel doen om je
content zichtbaar, beschikbaar en aantrekkelijk te maken, maar tegelijk moet
je – zeker naarmate de raadswebsite meer en meer het publieke platform voor
besluitvorming is – ook goed doorzoekbaar zijn.
Nu heb je zoeken en zoeken, de ene vorm is de andere niet. Enerzijds heb je
heel gericht zoeken, waarbij het resultaat heel duidelijk gedefinieerd is. Je zoekt
bijvoorbeeld een document, zoals een motie of een toezegging. Je weet wanneer hij ongeveer gedaan is en door wie. Je kent de inhoud van het onderwerp
en dus weet je de sleutelbegrippen. De zoekopdracht is een combinatie van die
18
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sleutelbegrippen plus een paar filters, bijvoorbeeld op documentsoort, datum,
portefeuillehouder etc. Daarmee moet het resultaat: die ene motie, of die specifieke toezegging gevonden kunnen worden. In de ideale wereld is het resultaat
één uitkomst.

Via kunstmatige intelligentie
kan een computer een
zoekopdracht interpreteren, in
plaats van letterlijk overnemen
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Het andere zoeken is veel diffuser. Stel dat iemand wil weten ‘wat de raad (of
de gemeente) vindt van geluidsoverlast in de binnenstad’. In dit geval is het veel
lastiger om te bepalen wat de juiste uitkomst van de zoekopdracht is.
Een gewone zoekmachine gaat op zoek naar documenten met de exacte zoekwoorden. Maar wanneer die niet voorkomen of wanneer er andere terminologie
gehanteerd wordt in stukken, dan komen die resultaten niet boven drijven.
Hier is een nieuw soort zoeken nodig. We noemen dat ‘semantisch zoeken’. Met
een nieuw soort zoekmachine die gebruik maakt van machine-leren en artificiële intelligentie, maakt de zoekmachine een interpretatie van de zoekvraag.
Doordat de zoekmachine in staat is om het verband te leggen met bijvoorbeeld
een term als ‘terrasvergunning’ en ‘geluidsoverlast’, komen toch de relevante
documenten naar voren, bij een tamelijk algemene vraag.
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Nawoord
De rol van Parlaeus
Parlaeus is een oplossing voor ondersteuning van besluitvorming. Van begin
tot einde. Van koetje tot toetje. We ontwikkelen vanuit een visie op de ondersteuning van besluitvorming, in het bijzonder die op publieke besluitvorming bij
decentrale overheden. Dit verhaal is daar een drager van.
In Parlaeus vind je een RIS – zoals je dat gewend bent. Daarnaast biedt Parlaeus
ondersteuning voor papierloos vergaderen. We integreren diverse streamingpartijen in onze oplossing en niet te vergeten: we bieden een uitgebreide workflow ondersteuning (naast nog allerlei andere fijne features voor raadsleden, om
te archiveren etc.).
Vanuit de gedachte van een integrale oplossing, leggen we het noodzakelijke
fundament onder besluitvorming. Een fundament waarop alle onderdelen aangesloten worden.

Wat zou jij wensen?
Tegelijk is er nog heel veel ruimte voor nieuwe ideeën en wensen. Sterker nog:
we gaan ervan uit dat er in de markt nog veel meer ideeën leven en zullen ontstaan door dit verhaal. Wanneer klanten met ons in zee gaan, kunnen ze er dus
zeker van zijn, dat er ruimte is voor hun inbreng. We ontwikkelen met de markt!

Vervolgtraject
We snappen dat je niet op een achternamiddag een nieuwe besluitvormingsoplossing (inclusfief RIS) bestelt. Dus wat kunnen we aanbieden als vervolgtraject?

1. VVG-WORKSHOP

2. AMBITIESESSIE

3. WEBINAR

4. DEMO

5. ADVIESGESPREK

Tijdens het VvG-congres

Organiseer een in-house

Meld je aan voor onze

Nodig ons uit om een

Gewoon een gesprek

in oktober 2022 geven we

Ambitiesessie. Nodig

nieuwsbrief en blijf op de

demonstratie te geven

voeren kan ook. Je mag

een workshop over dit

je IT’ers en Informatie-

hoogte van de webinars

van hoe Parlaeus jullie

me bellen of uitnodi-

onderwerp. Daarin staan

mensen uit, je com-

die we gaan houden over

nu al kan helpen. Zo kom

gen om eens een kop

we stil bij ondersteuning

municatiemensen. Wij

dit onderwerp.

je beslagen ten ijs als je

koffie te komen drinken.

op basis van dossiers

houden een verhaal en

een aanbestedingstraject

Het eerste gesprek is

én laten we zien hoe

begeleiden een gesprek

in gaat.

gratis, wil je daarna meer

semantisch zoeken in de

om een nieuwe ambitie

advies, maken we een

praktijk werkt.

te ontwikkelen.

aparte afspraak. Mijn
contactgegevens vind je
aan het einde van deze
whitepaper.
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Over de auteur
Tot slot iets over mijzelf. Ik ben opgeleid als journalist. Mijn
loopbaan begon als televisieverslaggever voor de landelijke
actualiteitenrubriek Tijdsein. Snel daarna startte ik samen met
twee compagnons ‘Mediahuis’, een productiebedrijf voor televisieprogramma’s zoals 2Vandaag. Daarnaast produceerden we
ook schriftelijke communicatie-uitingen zoals magazines, nieuwsbrieven of bijv.
persberichten. Mediahuis werd later succesvol verkocht aan de huidige gelijknamige uitgever.
Het zwaartepunt van het werk kwam steeds meer te liggen bij het ontwikkelen
van (visuele) identiteit. Vanaf 2009 concentreerde ik me helemaal op positioneringsvraagstukken. De beroemde TED-talk van Simon Sinek ‘Start with Why’, gaf
richting aan mijn advieswerk.
Tijdens een traject rond positionering van een bekende leverancier van raadsinformatie, (waar de CEO van DocWolves toen directeur was), kwamen een aantal
lijnen bij elkaar. Mijn drive om betekenisvolle bedrijven te helpen die de samenleving opbouwen en niet leeghalen. De noodzaak van een goed functionerende
democratie en de rol van de raad daarin. De ervaringen als journalist, programmamaker, adviseur, ondernemer en bedenker van creatieve concepten.
Deze raakvlakken leiden in 2016 tot een permanente samenwerking rond de
introductie, marketing en sales van Parlaeus als oplossing voor besluitvorming
voor de Nederlandse decentrale overheden.
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Samenvatting
Waar moet je zijn voor een nieuw paspoort? Er zijn weinig mensen die dat
niet weten. Waar vind je de belangrijkste maatschappelijke kwesties van
jouw stad of dorp? De krant? Google? Twitter? Het RIS... het wát? Dat antwoord is verre van eenduidig. Dat is een probleem. De legitimiteit van de
raad, die is aangenomen om maatschappelijke kwesties namens inwoners
op te lossen (gemeentetaak nummer 1?), leidt er namelijk onder als steeds
minder mensen beseffen hoe relevant de raad is. En aan de legitimiteit van
de raad wordt al flink geknaagd. ‘Burgerberaad’ heet het nieuwste leukste
meisje op het participatieschoolplein.
Het is echter ook een geweldige kans. De raad heeft namelijk alle informatie
over die maatschappelijke kwesties in huis. Die informatie zit opgeborgen in
een grote dikke kist, met zware hangsloten, diep weggestop in de kelders van
de gemeentelijke website. Ze noemen het ‘het raadsinformatiesysteem’. Welnu: die kist moet open, de gouden bekers, kronen, munten en juwelen eruit.
Stel ze aantrekkelijk en toegankelijk ten toon. Zet de poorten voor de inwoners
wijd open en verwonder ze. Dat gaat een hoop scepsis over nut en noodzaak
van de raad schelen.
Het verborgen goud van de raad zijn de onderwerpen, maatschappelijke kwesties, waarover de raad – samen met het college, de ambtenaren, inwoners,
bedrijven en adviseurs – tot een oplossing probeert te komen. Windmolens,
zonneparken, jeugdzorg, een nieuwe rondweg, vervanging van de riolering,
de subsidie van de lokale omroep, een nieuwbouwplan, een asielzoekerscentrum. Goud! Puur, onvervalst, 24-karaats goud. In klompvorm wellicht. Maar in
potentie aantrekkelijk en relevant voor alle inwoners. Er is alleen niemand meer
om het ruwe goud van de raad om te toveren in juwelen. De lokale journalistiek is op sterven na dood. Sociale media zijn de versnippering ten top.
Dus als de raad haar eigen werk serieus neemt, vormt ze zelf dé plek waarvan
iedereen weet: daar moet ik zijn om te weten wat er in mijn omgeving speelt.
Wat er op het spel staat, wat er al besloten is. Wie erbij betrokken zijn. Wat
‘men’ ervan vindt.
Tegenwoordig hebben we de mond vol over het belang van participatie.
Maar participeren zonder dat je weet wat er speelt is f***ing lastig. Dus participatie begint met het begrijpelijk, aantrekkelijk en makkelijk vindbaar, ontsluiten
van die relevante informatie. Stap 1 zegmaar, die tot nu toe is overgeslagen.
De huidige ontsluiting faalt namelijk. Dat is geen onwil of kwade opzet. Het is
zo gegroeid. Historisch heel verklaarbaar. Het RIS van nu, doet grotendeels wat
we ervan vragen: raadsleden informeren. Zodat ze weten wáár ze, wannéér ze
en waaróver ze moeten vergaderen. Die vergaderingen worden ook nog eens
prachtig uitgezonden via het web met mooie koppelingen tussen de AV-installatie en het RIS. Er zijn gewichtige raadswebsites met statige groepsfoto’s en
sierlijke statieportretten van raadsleden.
Maar wat het RIS níet doet is het goud, die maatschappelijke onderwerpen
waarvoor raadsleden zich zo inzetten, ontsluiten. Er zit bijvoorbeeld geen
verband in. Een onderwerp dat een aantal jaren speelt, verschijnt op allerlei
agenda’s, maar die staan zo goed als los van elkaar.
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Wat de meningen en belangen zijn die in die vergaderingen aan bod komen,
is onmogelijk terug te vinden. Of er politieke draaien zijn gemaakt, is niet te
achterhalen, tenzij je helemaal bent ingevoerd.
Hoe ontsluit je het goud van de raad? Daar moet wel wat voor gebeuren. In
het whitepaper ‘het verborgen goud van de raad’ krijg je een aantal handvatten.
Het is een combinatie van skills en infrastructuur. Het belang van ‘andere skills’
wordt steeds beter onderkend. Steeds meer communicatiemensen vinden de
weg naar de griffie. Meer echte storytellers, zou een aanwinst zijn. Griffiers met
een sterke journalistieke of desnoods communicatie-achtergrond zou ook
helpen.
Daarnaast moet de infrastructuur op de schop. De wijze waarop de informatie
wordt gemaakt en gedeeld. Het zaaksysteem en (pdf)documenten vormen
bijvoorbeeld een groot obstakel. De informatie is daardoor niet herbruikbaar
en slecht te publiceren. Ook de indeling van het RIS, gericht op agenda’s en
vergaderingen, is ongeschikt. Er ontstaat geen onderlinge samenhang, die juist
zo nodig is om begrijpelijk te ordenen.
Een vak-oplossing voor besluitvorming legt het noodzakelijke fundament,
waarop samengewerkt kan worden en waardoor (gecontroleerd) publiceren mogelijk is. In de praktijk betekent dit een verbouwing terwijl de verkoop
gewoon doorgaat. Goed oppassen dus als je gaat aanbesteden! Cruciaal zijn
online-tekst-editors, waardoor er teksten gemaakt kunnen worden die zowel
in een pdf-document gefixeerd worden, als in html-teksten voor publicatie op
het web. Daarnaast schept dat de mogelijkheid om online samen te werken,
binnen de griffie, maar ook in het voortraject. Door ambtenaren, bestuursondersteuners, directie of college. Integraal denken en werken, gericht op het
belang van besluitvorming voor alle betrokkenen, inwoners incluis.
Voor de vindbaarheid is de huidige bewegwijzering ook een ramp. Als je al
bedenkt dat je op de website van de gemeente moet zijn, raak je daar op
de homepage de weg al kwijt. Wie bedenkt er nou spontaan, dat je voor de
toegang tot maatschappelijke kwesties eerst op ‘bestuur en organisatie’ moet
klikken, daarna op ‘gemeenteraad’, daarna op ‘raadsinformatie’ en dan op…
begrijpt u wel?
Dus: op de homepage van de gemeenten: een prominent menu met de
tien actuele maatschappelijke kwesties van dit moment. Directe link naar de
raadswebsite. En daar? Ja daar moet ook het nodige veranderen. De indeling
van de raadswebsite en/of het RIS vragen aanpassingen en nieuwe manieren
van presenteren.
Samengevat: doorbreek de terreur van de toptaken en eis als raad jullie
rechtmatige plek op de homepage van je gemeente op. PS: nee, niemand zit
te wachten op een groepsportret. Zorg dat je daarna de bezoeker niet direct
weer kwijtraakt. Vang ze op en faciliteer ze, neem ze mee op een begrijpelijke
en aantrekkelijke tour door de complexiteit van de vraagstukken die op het
bordje van de raad liggen.
Door consequent en met focus te investeren in aantrekkelijke ontsluiting,
door je platform te positioneren en te promoten waar dat maar kan, neem je
van lieverlee de vanzelfsprekende plek in. Dan stelt niemand meer de vraag
waar hij moet zijn om te weten wat er speelt.

23

‘Ontsluit het verborgen goud van de raad’ | Samenvatting

Is het opdelven en tentoonstellen van het goud van de raad makkelijk? Nee!
‘Makkelijk koekkies’ worden hier niet gebakken, zei mijn oma al. De inhoud
ontsluiten betekent dat je risico loopt. Mensen, raadsleden, zullen er wat van
vinden. Het vraagt overtuigingskracht en nieuwe vaardigheden. Leveranciers
zullen in beweging moeten komen. (Of je zoekt leveranciers die al bewegen ;-).
Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Einstein zei het al. Dus aan de
slag, hulp is onderweg! Er staat te veel op het spel, om het niet te doen.
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