COMPETENTIEPROFIEL
Naam functie

:

Griffier II

Code

:

N01.00.04

Functiereeks Politiek:
Verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en het bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Geeft
functioneel sturing aan functiehouders en de kwaliteit van producten/diensten buiten de directe hiërarchische invloedssfeer. Er is sprake van politieke
dynamiek en veelal tegenstrijdige belangen.

Overwegende functiekenmerken:





is eindverantwoordelijk voor de griffie
procesmatig en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en raadscommissies in het kader van de vertegenwoordigende, controlerende en
kaderstellende taken
levert als eerste adviseur, vanuit een strategisch kader en wettelijke context, advies en bijstand aan de gemeenteraad en raadscommissies
ontwikkelt, innoveert en bewaakt complexe en bestuurlijke procedures, passend binnen de randvoorwaarden van de instructie voor de griffier

Kritische werksituaties normfunctie
1. Politieke krachtenveld: de uiteenlopende politieke krachten en ambities van de politieke partijen in de raad oefenen invloed uit op de wijze van
adviseren en ondersteunen van de raad en de raadscommissies.
2. Belangentegenstellingen: de rolverdeling tussen gemeenteraad enerzijds en college anderzijds in relatie tot de verbindende rol van de griffier van
politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen, stelt eisen aan de onafhankelijke en adviserende invulling van de functie.
3. Persoonlijke houdbaarheid: de relatie en samenwerking met de fracties binnen de gemeenteraad in combinatie met de periodieke wijziging in de
samenstelling van de raad, impliceren een verhoogd afbreukrisico op het gebied van persoonlijk draagvlak.
4. Afhankelijkheid: de verantwoordelijkheid voor de griffie en de noodzaak tot samenwerking met de ambtelijke organisatie om de gestelde doelen te
bereiken, stellen eisen aan de persoonlijke performance en wijze waarop draagvlak wordt gecreëerd voor de positie van de griffie.
5. Resultaatverantwoordelijkheid: de eindverantwoordelijkheid voor de griffie en de opgave tot realisatie van de politieke ambities, betekenen dat
verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de performance van anderen.

Competenties normfunctie
Analytisch vermogen (probleemanalyse)
Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende
gegevens.
Niveau A (achterhalen)

Identificeert de achterliggende oorzaken van complexe problemen.

Schat de afbreukrisico’s in ten aanzien van de verschillende oplossingsrichtingen.

Houdt rekening met diverse belangentegenstellingen zowel binnen als buiten de organisatie.

Weet draagvlak te krijgen voor een oplossingsrichting.

Bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit diverse invalshoeken.
Oordeelsvorming
Weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.
Niveau A (besluiten)

Overziet de consequenties van handelswijzen en beoordeling.

Vertrouwt op grond van eerdere ervaringen op zijn/haar oordeel.

Licht een oordeel door middel van steekhoudende argumenten toe.

Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling.
Omgevingsbewustzijn
Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het
eigen werkgebied.
Niveau A (nationaal)

Speelt proactief in op ontwikkelingen uit de omgeving die van invloed kunnen zijn op de organisatie.

Voert een constructieve discussie met belangenpartijen en stakeholders.

Anticipeert snel op wensen vanuit politiek bestuur.

Komt met initiatieven die blijk geven van inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Vertaalt maatschappelijke en politiek/economische ontwikkelingen naar consequenties en realistische voorstellen voor het eigen aandachtsgebied en
belangen van de eigen organisatie.
Regisseren
Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een
gemeenschappelijk resultaat.
Niveau A (beheersen)

Geeft vorm aan uiteenlopende en soms complexe samenwerkingsverbanden.

Houdt vast aan een gemeenschappelijke richting met oog voor de verschillende partijen.

Overziet verschillende inbrengen, opinies en belangen en is in staat deze in te passen in een gemeenschappelijke richting.

Is een bindende factor.

Zet grote lijnen uit en spreekt de individuele ‘spelers’ op hun eigen bijdrage aan.

Initiatief
Signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te
beïnvloeden.
Niveau A (aansporen)

Signaleert kansen in de toekomst en komt met voorstellen om daarop in te spelen.

Neemt het voortouw bij veranderingen binnen de organisatie.

Onderneemt actie om situaties te beïnvloeden.

Stelt ook gevoelige zaken aan de orde.

Vakkennis normfunctie
Over welke vakkennis dient de
medewerker te beschikken?

Kennis op het gebied van:

Openbaar bestuur: de medewerker weet wat de staatkundige inrichting van Nederland is en welke functies,
bevoegdheden en positie de Nederlandse bestuurslagen en democratische organen hebben.

Veranderkunde: de medewerker weet wat er bij komt kijken om veranderingen te realiseren, kan hierop
anticiperen en weet hierbij draagvlak te creëren.

Bedrijfsvoering: de medewerker weet hoe de interactie tussen mensen, organisaties en systemen
plaatsvindt en weet hiermee om te gaan en op te anticiperen.

Wet- en regelgeving: de medewerker weet de opbouw en systematiek van relevante wet- en regelgeving,
kent algemene rechtsbeginselen en kan casuïstiek oplossen door toepassing ervan.
Vaardigheden op het gebied van:

Bestuurlijk adviseren: de medewerker kan de belangen van verschillende stakeholders inschatten en
verwerken en kan ambtelijke en bestuurlijke processen combineren in integrale advisering.

Management: de medewerker kan leiding geven, toezien op de planning van werkzaamheden en voortgang
bewaken.

Communicatietechniek: de medewerker kan de communicatie aanpassen aan situatie en publiek om de
boodschap over te brengen.

Welke opleiding voldoet als
minimale basis/idealiter voor
deze vakkennis?

Minimaal WO bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, rechten,
politicologie.

