
 

Profiel Griffier 
voor de gemeenteraad van Bergen (NH) 
 
De gemeenteraad van Bergen (NH) zoekt een daadkrachtige en betrokken griffier die hem ondersteunt met 
raad en daad. Een griffier die vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden in staat is gestalte te geven aan een 
professionele en effectieve griffie. 
 
Verantwoordelijkheden in de functie 
 
1. Logistieke ondersteuning van de raad en raadscommissies 

Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van de vergaderingen van de raad en 
raadscommissies en de logistiek van informatie rond de gemeenteraad.  

2. Procesmanagement 
Bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces, de scheiding van rollen en 
verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij dat proces.  

3. Adviseren op procesniveau; het ontwikkelen van procedures 
Adviseert over het functioneren van de gemeenteraad, doet voorstellen voor de totstandkoming en 
verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering daarvan. 

4. Adviseren van de raad 
Verleent advies aan de gemeenteraad en commissies, fracties en gemeenteraadsleden over de 
invulling van de rol van de raad, de communicatie met de burgers, het eigen communicatiebeleid, 
onderzoeken en de toepassing van de raadsinstrumenten.  

5. Contacten aangaan en onderhouden 
Participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen; onderhoudt 
contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus, met de media, inwoners en belangenorganisaties. 
Vertegenwoordigt de gemeenteraad in externe overlegsituaties. Ondersteunt het initiatief van de raad 
ter verbetering van de contacten met de inwoners. 

6. Leiding geven 
Geeft leiding aan de medewerkers en aan externe bureaus of inhuurkrachten die in opdracht van de 
gemeenteraad werkzaamheden uitvoeren en steekt samen met het team de handen uit de mouwen. 

 
Functie-eisen 

 Academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of werkervaring. 
 Enkele jaren relevante werkervaring met strategische advisering en procesmanagement in een 

complexe bestuurlijke omgeving. 
 Leidinggevende ervaring. 
 Recente ervaring als griffier is gewenst. 
 Ruime kennis van de processen van de raadsinstrumenten. 

 
Persoonlijk profiel 
De griffier  

 Heeft een dienstverlenende instelling en is een goede inhoudelijke ondersteuner. 
 Zoekt de samenwerking in de driehoek burgemeester-secretaris-griffier en is een krachtige 

persoonlijkheid die staat voor het belang van de raad. 
 Heeft visie op het griffierswerk en bouwt aan een solide griffie. 
 Is een organisatietalent en neemt de regie. 
 Heeft gevoel voor politieke gevoeligheden en –verhoudingen; is omgevingsbewust. 
 Heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; heeft inlevingsvermogen. 
 Is creatief in het hanteren van ingewikkelde situaties en het vinden van oplossingen. 
 Kan zelfstandig handelen en weet de juiste positie in te nemen. 
 Is flexibel en initiatiefrijk en heeft overtuigingskracht. 
 Is beheerder van raads- en fractiebudgetten. 

 
 
 
 


