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In de spotlight: 
evaluatie van het ALB1. 
1.1 Achtergrond van het ALB

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB) is een platform voor kennis- en erva-

ringsuitwisseling tussen gemeenten, met als doel het lokaal bestuur te versterken 

en een goed samenspel tussen alle actoren te stimuleren. De activiteiten van het 

ALB zijn gericht op raadsleden, wethouders, griffiers, burgemeesters, gemeen-

tesecretarissen en ambtenaren. Dit gezamenlijke project van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties (BZK) is in 2007 gestart en loopt tot en met 2014. 

Het Actieprogramma komt voort uit de Vernieuwingsimpuls Dualisme en Lokale  

Democratie (2000-2006), ook een gezamenlijk ondersteuningsprogramma van de 

VNG en BZK. Dit project had als doel om parallel aan de wetswijzigingen rond het 

dualisme een cultuurverandering binnen gemeenten te stimuleren. Het ALB bor-

duurt voort op de lijn om de cultuur in gemeenten mee te veranderen met de als 

gevolg van het dualisme gewijzigde structuren. Het leren staat daarbij voorop. Sinds 

2007 zijn er vanuit het ALB veel activiteiten georganiseerd en producten tot stand 

gekomen. Het betreft onder meer (regionale) bijeenkomsten, workshops, raadge-

vers, Quick Scan Lokaal Bestuur, nieuwsbrieven, handreikingen en publicaties. Ook 

zijn in de loop van de tijd meerdere (deel)projecten bij het ALB aangehaakt,  

die eveneens tot doel hadden het lokaal bestuur te versterken.
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1.2 Waarom een evaluatie?

2014 is het laatste jaar dat het ALB zal bestaan. Een goed moment 

om terug te kijken naar wat het ALB expliciet dan wel impliciet 

heeft opgeleverd, met als doel de resultaten van het programma 

waar dat relevant, logisch en mogelijk is te borgen en te veranke-

ren binnen de VNG(-bedrijven). 

Het ALB heeft Twynstra Gudde gevraagd om in dit laatste pro-

jectjaar een evaluatie uit te voeren, waarbij zowel aandacht wordt 

besteed aan de aanpak en werkwijze als aan de opbrengsten en 

effecten. De focus ligt, zoals gezegd, op het lerende karakter 

van de evaluatie; kijken naar wat beter kan, maar ook zeker bor-

gen wat er goed gaat. De evaluatie kent dan ook de volgende 

aandachtsgebieden:

    Opbrengsten en effecten van het Actieprogramma:  
wat heeft het ALB voor gemeenten, c.q. doelgroepen  

binnen gemeenten, opgeleverd? 

    Aanpak en werkwijze van het Actieprogramma:  
welke lessen zijn er te trekken voor andere (en)  

toekomstige projecten en programma’s  

binnen de VNG en VNG-bedrijven?

     Borging:  
hoe kunnen resultaten en werkwijze van het  

programma worden geborgd? 

ALB

aanpak

opbrengsten

borging

1.3 Het script van de evaluatie

De evaluatie van het ALB heeft tot doel om inzicht te bieden in acht jaar ALB en te komen tot een 

overdrachtsdocument, een zogenaamd ALB-testament. Daarbij is het van belang de gepercipieerde 

effecten van het ALB bij haar partners en gebruikers te onderzoeken. Dit is een belangrijk uitgangs-

punt voor de methoden van dataverzameling. Hiertoe zijn diverse bronnen gehanteerd, om vanuit 

zoveel mogelijk verschillende invalshoeken naar het ALB te kunnen kijken. Gebruik is gemaakt van:

    Desk research 
Door middel van bureauonderzoek is een eer-

ste ‘negatief’ gemaakt van het ALB en de wijze 

waarop zaken zijn ingericht en ingevuld. Voor 

een overzicht van geraadpleegde documenten 

verwijzen wij naar bijlage 2.

    ALB-barometer 
Gezien de veelheid aan betrokken actoren is 

een digitale ALB-barometer ontwikkeld op basis 

waarvan aanvullende data zijn gegenereerd uit 

de gehele doelgroep. Deze wijze van dataverza-

meling gaf, naast het documentenonderzoek, 

een goed en bruikbaar algemeen beeld van (het 

verloop van) het programma. De ALB-barome-

ter is in de zomermaanden van 2014 uitgezet bij 

alle lokale bestuurders en bij het ALB betrokken 

ambtenaren (griffiers en gemeentesecretaris-

sen) alsmede (geregistreerde) mensen die in het 

recente verleden hebben deelgenomen aan 

ALB-activiteiten. 1.505 respondenten hebben de 

vragenlijst ingevuld.

    Interviews en  
groepsbijeenkomsten

Op basis van het gegenereerde beeld uit de 

genoemde wijzen van dataverzameling zijn in-

terviews en groepsgesprekken gehouden met 

actoren uit alle betrokken geledingen van het 

ALB; raadsleden, burgemeesters, wethouders, 

griffiers, gemeentesecretarissen, voormalig 

consulenten, provinciale VNG-afdelingen, de 

VNG-organisatie en -bedrijven, beroepsvereni-

gingen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en teamleden van het ALB 

zelf. In deze gesprekken kon gericht worden 

doorgevraagd naar nadere interpretatie en argu-

mentatie. Op deze wijze is een grondig en even-

wichtig beeld verkregen van de ervaringen met 

(bijna) acht jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Voor een overzicht van gesprekspartners verwij-

zen wij naar bijlage 1.
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1.4 Leeswijzer 

In het vervolg van deze publicatie zijn de 
uitkomsten van de evaluatie van acht jaar 
ALB weergegeven. Hiertoe wordt het ALB 
in hoofdstuk 2 in al haar facetten nader uit-
gelicht. In hoofdstuk 3 volgen vervolgens 
de oordelen ten aanzien van de aanpak en 
waardering van de opbrengsten daarvan van 
de doelgroep en samenwerkingspartners van 
het ALB. Hoofdstuk 4 gaat in op de highlights 
van wat we kunnen leren van het ALB voor de 
opzet en inrichting van projecten en program-
ma’s in de toekomst. In hoofdstuk 5 is een  
epiloog opgenomen.

Het ALB nader uitgelicht

2.1 Inleiding

In dit onderdeel lichten wij het ALB nader uit. Immers, om iets te kunnen zeggen 

over het functioneren van het ALB in acht jaar tijd, dient eerst helder te worden wat 

het ALB was en op welke wijze daaraan vorm en inhoud werd gegeven. Daartoe be-

spreken wij eerst het doel en de inrichting van het ALB (2.2) en vervolgens de activi-

teiten en werkwijze (2.3). Ook wordt ingegaan op de (deel)projecten waarmee het 

ALB is verbonden (2.4).

2.2 Doel en inrichting van het ALB 

Het Actieprogramma heeft als doel versterking van het lokaal bestuur en het richt 

zich daarbij op het samenspel tussen de verschillende actoren in het lokaal bestuur: 

raad, college van B&W en ambtelijke organisatie. Ook is er aandacht voor de relatie 

tussen het lokaal bestuur en de veranderende samenleving. Belangrijke thema’s sinds 

2007 zijn: bestuurscultuur, de relatie burger - bestuur en de relatie raad - college.

Oorsprong
Het ALB is een programma dat, zoals al opgemerkt, is voortgekomen uit de Vernieu-

wingsimpuls Dualisme en Lokale Democratie (2000-2006), een eerder gezamenlijk on-

dersteuningsprogramma van de VNG en BZK. Aanvankelijk werden dan ook bepaalde 

werkvormen uit dat programma meegenomen naar het ALB. Het werken met consu-

lenten in de regio’s was er daar één van. Het ALB werd vormgegeven en gefinancierd 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG. 

2. 
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Deelprojecten en samenwerking met het  
VNG Raadsledenprogramma
Het ALB kent verschillende onderdelen die in verbondenheid heb-

ben gedraaid of nog altijd bestaan. Dit betreft de deelprojecten 

BES-eilanden (afgerond) en In Actie Met Burgers! (loopt nog) en de 

samenwerking met het VNG Raadsledenprogramma (loopt nog). Op 

deze onderdelen wordt later specifiek ingegaan.

Middelen
In de eerste periode 2007 tot en met 2010 bedroeg de subsidie 

vanuit het departement één miljoen euro op jaarbasis en in de pe-

riode erna werd dit teruggebracht tot € 600.000 in 2011, jaarlijks 

aflopend met € 100.000 (leidend tot een bijdrage van € 300.000 in 

2014). De personele bezetting van het ALB bestond uit gemiddeld 

3,5 à 4 fte gedurende de looptijd van het programma, waarvan 

de VNG structureel 1,7 fte financierde (exclusief formatie voor de 

deelprojecten).

3,5 à 
4 fte

gemiddeld

Subsidie € 1.200.000

€ 1.000.000

€ 800.000

€ 600.000

€ 400.000

€ 200.000

€ 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Partners en rollen
Het ALB kent vanuit de brede focus op het lokaal bestuur tal van 

partners. De representanten van deze partners waar het ALB mee 

werkte, waren de Nederlandse vereniging voor raadsleden (Raads-

lid.NU), de Vereniging van Griffiers (VVG), de Wethoudersvereni-

ging, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de 

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Daarnaast werd (van-

zelfsprekend) afgestemd met de VNG en BZK. In de eerste vier jaar 

van het programma (2007-2010) werkte het programma met een 

Raad van Advies die twee keer per jaar bijeenkwam onder voorzit-

terschap van BZK. Voor activiteiten die de beroepsverenigingen in  

samenwerking met het ALB organiseerde was € 10.000 per vereni-

ging per jaar beschikbaar vanuit het budget van het ALB, bedoeld 

voor het ontwikkelen van publicaties of het organiseren van bijeen-

komsten. 

In de eerste vier jaar van het programma werkte het ALB met een 

vast netwerk van regioaanspreekpunten. Dit consulentennetwerk 

bestond uit elf regioconsulenten, verspreid over het land. De consu-

lenten hadden ruime praktijkervaring in het lokaal bestuur als bur-

gemeester, wethouder of griffier. Zij waren het aanspreekpunt voor 

gemeenten in de regio en boden advies op maat aan diverse doel-

groepen uit het lokaal bestuur. Zij namen in overleg met het ALB 

initiatieven tot het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke 

doelgroepen uit) gemeenten in hun regio over actuele thema’s die 

op dat moment bij gemeenten speelden. Na 2010 is vanwege een 

lagere beschikbare subsidie niet langer gewerkt met consulenten. 

Ook de Raad van Advies is na 2010 niet langer bij elkaar gekomen. 

Het ALB heeft na 2010 zelf veel ‘geklankbord’ met vertegenwoor-

digers uit het lokaal bestuur, de wetenschap en maatschappelijke 

11
regioconsulenten

< 2010

deskundigen &
inspirators

> 2010
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organisaties. Ook zijn de banden met de provinciale VNG-afdelingen 

geïntensiveerd. Vanaf 2011 heeft het ALB gebruik gemaakt van een 

breed netwerk van flexibel in te zetten deskundigen en ‘inspirators’ 

voor de Quick Scan Lokaal Bestuur en (regionale) bijeenkomsten. 

Afstemming met de beroepsverenigingen en met de bestuurders-

verenigingen van politieke partijen werd door het ALB belangrijk 

gevonden, omdat deze partijen zelf ook voorzien in activiteiten voor 

lokale bestuurders.

Sturing en verantwoording
De sturing op en verantwoording van het ALB werd vormgegeven 

door middel van een jaarlijkse cyclus van een jaarplan,  jaarverslag 

en jaarlijkse accountantsrapportage. Deze documenten werden 

besproken met BZK. Binnen de kaders van deze documenten kon 

het programma vrijwel volledig naar eigen bevind van zaken hande-

len. Er was geen sprake van een gestructureerde programmatische 

inrichting (met o.a. smart geformuleerde doelstellingen, doelen-in-

spanningen-netwerk, monitoring op de inspanningen etc.). Het ALB 

is in die zin, ondanks de naam actieprogramma, meer ingestoken als 

een (losse) verzameling projecten binnen hetzelfde thema dan als 

een programma.
BZK
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2.3  Activiteiten en werkwijze van het ALB; 
een overzicht

In de aanloopperiode van het programma (maart 2007) zijn er 

rondetafelgesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het 

lokaal bestuur en de wetenschap. De onderwerpen van deze  

rondetafelgesprekken zijn bestuurscultuur en professionalise-

ring. Op basis van deze gesprekken is invulling gegeven aan de 

eerste centrale thema’s voor het ALB: bestuurscultuur, profes-

sionalisering, vertrouwen burgerbestuur en de positionering 

van gemeenten. Na maart 2007 begint het ALB met de eerste 

activiteiten; de Quick Scan Lokaal Bestuur (QSLB), een klein oplei-

dingsaanbod voor raadsleden, het opstellen van nieuwsbrieven als 

katern in het VNG magazine en het vullen van de website van het 

Actieprogramma. 

De QSLB is een zelfdiagnose instrument dat eind 2006 in samen-

werking met BZK door het ALB is ontwikkeld. De quick scan gaat 

over cultuuraspecten als de bestuurscultuur en de onderlinge 

verhoudingen in de eigen gemeente. Een door raadsleden, griffier, 

B&W, gemeentesecretaris en een selectie van ambtenaren in te 

vullen vragenlijst leidt tot een rapportage. Al dan niet onder be-

geleiding van het ALB kan een gemeente zelf aan de slag met de 

uitkomsten van de scan. 

Uit het eerste jaarverslag blijkt dat het ALB meer en vernieuwen-

de activiteiten wil ontplooien. Het onderwerp professionalisering 

wordt in 2007 ondermeer uitgewerkt via samenwerking met de 

Academie voor Overheidscommunicatie (Ministerie van Algemene 

Zaken). Er worden cursussen ontwikkeld over communicatie in het 

2007 
tot en met 

2010

hart van het beleid (Factor C) en in 2008 worden deze aangeboden 

aan gemeentelijke beleidsmedewerkers, communicatieprofessi-

onals en wethouders. Ook wordt gestart met het deelproject In 

Actie Met Burgers! (IAMB!), waarvoor door BZK apart subsidie is 

toegekend en dat op het jaarlijkse VNG congres in juni 2008 wordt 

gelanceerd. Hiermee krijgt het onderwerp vertrouwen burger - 

bestuur een flinke impuls. 

In 2009 verschijnt het magazine RAAD 1 voor (potentiële) nieuwe 

raadsleden, met een bijdrage van de minister-president (Balkenen-

de). Het programma komt op stoom. Eind 2009 hebben in totaal 

100 gemeenten met de QSLB gewerkt. In 2009 wordt een Inwerk-

programma voor nieuwe raadsleden ontwikkeld (dat vanaf 2010 

het lopende aanbod voor gemeenteraden vervangt). In decem-

ber 2009 verschijnt het magazine In Actie! vanuit het deelproject 

IAMB!. Ook verschijnen dat jaar de publicaties over vergaderprak-

tijken en een analyse van de resultaten van de QSLB.

In 2010 gaat het Inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden 

van start. In totaal worden er van medio 2010 tot en met decem-

ber 2011 304 workshops gegeven. Onderwerpen zijn onder meer: 

gemeentefinanciën, programmabegroting, de gereedschapskist 

van het raadslid/rollen en instrumenten, de kaderstellende rol van 

de raad, debatvaardigheden, voorzitten, omgaan met de media 

en ‘vergaderpraktijk onder de loep’. Bij inhoudelijke onderwerpen 

worden VNG-medewerkers betrokken en ook de regioconsulenten 

zijn hierin actief. Het aanbod wordt door het ALB gecoördineerd in 

samenwerking met het Congres- en Studiecentrum van de VNG. De 

workshops uit het programma-aanbod worden in 2010 ook aange-

boden op de regionale bijeenkomsten van het Actieprogramma.  

1 Raad is gemaakt ter voorbereiding op de 

raadsverkiezingen van 2010, naar aanleiding 

van het Rapport van de VNG-commissie 

Aarts ‘Van werklast naar werklust’ (2008). 

Hierin is als aanbeveling aan de VNG opge-

nomen om aan potentiële raadsleden betere 

voorlichting te geven over het raadswerk. 

Het ALB heeft deze handschoen opgepakt.
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Na 2010 wordt dit workshopprogramma voortgezet onder de noe-

mer ‘Kennis&Kunde’. Daarnaast verschijnen er in 2010 opnieuw vier 

publicaties, waaronder ‘De wondere wereld van de gemeentefinan-

ciën‘. In 2010 wordt het begrip ‘Raad op Zaterdag’ geïntroduceerd 

voor de raadsledenbijeenkomsten die het programma al sinds 

2008 op zaterdagen verspreid over het land organiseert. Dit zijn 

dagen waar kennis- en ervaringsuitwisseling centraal staan. 

Doorstart ALB na eerste periode
De subsidie van BZK en de VNG was in eerste instantie afgegeven 

voor een periode van vier jaar. In 2010 wordt er een verkenning 

gehouden voor het vervolg van het ALB in 2011 en verder.  

Hiervoor worden net als bij de start van het programma twee 

rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers 

van het lokaal bestuur, de beroepsverenigingen, de wetenschap, 

de VNG en BZK. De aanwezigen zien een rol voor het Actiepro-

gramma bij het beter inspelen van het lokaal bestuur op de nieu-

we relatie tussen samenleving en overheid (van buiten naar binnen 

werken) en bij investeringen in de kwaliteit van het lokaal bestuur. 

In juni 2010 wordt een nieuw voorstel voor een gezamenlijk pro-

gramma voor vier jaar ingediend bij BZK. Dit plan wordt voor 2011 

goedgekeurd, maar met een lagere financiële bijdrage (€ 600.000 

tegenover € 1 miljoen in voorgaande jaren). In 2011 vinden ge-

sprekken plaats tussen BZK en de VNG over de financiering van 

het programma na 2011. Op verzoek van BZK wordt IAMB! vanaf 

2012 geïntegreerd in het programma. Het ALB dient een geïnte-

greerd projectvoorstel in bij BZK onder de noemer:  

Actieprogramma Lokaal Bestuur, Kwaliteitsimpuls voor gemeenten 

2012-2014. BZK kent voor de periode 2012-2014 respectievelijk  

€ 500.000, € 400.000 en € 300.000 toe voor de afbouw van het 

ALB. Als aanpassing aan de lagere subsidie wordt in 2011 het be-

staande consulentennetwerk afgeschaft en vervallen de bijdragen 

aan de verenigingen vanuit het ALB-budget.

Het Actieprogramma richt zich vanaf 2011 primair op de 
volgende doelen en doelgroepen:
1.  Ondersteuning van raden en colleges bij het vormgeven van hun 

(nieuwe) rollen en hun onderlinge verhoudingen om adequaat 

te kunnen inspelen op de veranderingen in de samenleving, met 

als doel ‘meer van buiten naar binnen te werken’ en meer stabili-

teit in het lokaal bestuur te bereiken.

2.  Ondersteuning van gemeenteraden en raadsleden met als doel 

het vergroten van de basiskennis van raadsleden en het verster-

ken van hun vaardigheden, enerzijds via een programma-aanbod 

voor gemeenteraden en anderzijds via regionale bijeenkomsten.

3.  Ondersteuning van wethouders met als doel het faciliteren van 

onderlinge ontmoeting en ervaringsuitwisseling (‘leren van el-

kaar’) via kleinschalige doelgroepbijeenkomsten over nader te 

bepalen onderwerpen.

In 2011 wordt op verzoek van BZK het Actieprogramma  

BES-eilanden opgestart in de overzeese gebiedsdelen. Verder 

wordt in aanvulling op de formule ‘Raad op Zaterdag’ het ‘Colle-

ge op Vrijdag’ ontwikkeld. Eerst is dat alleen voor wethouders, 

later voor een gemixte doelgroep. Naast de katernen bij het VNG 

magazine wordt in 2011 gestart met het verspreiden van digita-

le nieuwsbrieven. In 2011 wordt er naar alternatieven gezocht 

voor publicaties in verband met het lagere budget. Het ALB start 

met het opstellen van de raadgevers (beknopte factsheets voor 

2011
tot en met 
2014
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raadsleden), die beschikbaar zijn via de website en in papieren vorm tijdens de bij-

eenkomsten. Door het wegvallen van de regioconsulenten neemt het team de rol 

van aanspreekpunt op zich, in samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen en 

griffiers(kringen).

In 2012 verrichten 35 gemeenten de QSLB waarmee het totaal aantal quick scans 

op 145 komt. In 2013 zijn dat nog eens 25 gemeenten en in 2014 8. Een deel van de 

gemeenten heeft de scan meerdere keren uitgevoerd. In 2012 wordt de website van 

het ALB vernieuwd en verschijnt een publicatie over sociale media. Het ALB produ-

ceert opnieuw een serie raadgevers. In 2014 verschijnt een herziene versie van de 

publicatie ‘De wondere wereld van gemeentefinanciën’. De digitale nieuwsbrieven 

worden tweemaandelijks gepubliceerd en het ALB organiseert (vooral) veel raadsle-

denbijeenkomsten door het hele land. Bij de communicatie wordt ook veel gebruikt 

gemaakt van de kanalen van de VNG, zoals het VNG-magazine, de VNG raadsleden-

nieuwsbrief (verschijnt maandelijks) en de website van de VNG. 

In samenwerking met het VNG Raadsledenprogramma is in 2013 en 2014 informa-

tie ontwikkeld voor de doelgroep ‘raden en raadsleden’, variërend van factsheets 

en themadossiers tot publicaties en video’s. In 2013 en 2014 zijn in samenwerking 

met de provinciale VNG-afdelingen veel regionale raadsledenbijeenkomsten geor-

ganiseerd waar - in aanloop naar de raadsverkiezingen - ook kandidaat-raadsleden 

welkom waren. Speciale edities van Raad op Zaterdag rond het thema van de drie 

decentralisaties werden in samenwerking met VNG-collega’s opgepakt. Ook het 

deelproject IAMB! leverde hieraan een bijdrage in de vorm van workshops over  

burgerparticipatie en/of maatschappelijke initiatieven.
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Raad op Zaterdag 

Regionaal raadsledencongres, 2-3 x 

per jaar verspreid door het land ge-

organiseerd. Workshops over actuele 

beleidsdossiers en de rol van de raad. 

Ervaringsuitwisseling staat centraal. 

Regionale raadsledenbijeenkomsten 

Regionale bijeenkomsten voor raadsleden, 

in 2013/2014 georganiseerd onder de noe-

mer ‘Op weg naar de raadsverkiezingen’ en 

‘Aan de slag als raadslid’, in samenwerking 

met provinciale afdelingen van de VNG, 

griffierskringen en/of gastgemeenten. 

Workshops over actuele beleidsdossiers en 

ervaringsuitwisseling.
Deelcongres voor raadsleden  
op VNG Jaarcongres 
Meerdere jaren heeft het ALB een speciaal 

deelcongres voor raadsleden (en griffiers) 

georganiseerd tijdens het VNG Jaarcongres, 

vaak met medewerking van andere partijen 

zoals Raadslid.Nu, de Vereniging van Grif-

fiers en ProDemos.

Bijeenkomsten ‘In actie met burgers!’ 

Regiobijeenkomsten voor gemeentebe-

stuurders en ambtenaren over burgerparti-

cipatie/maatschappelijke initiatieven.

Kennis en Kunde: workshops voor gemeenteraden 
Van 2007 – 2012 zijn door het ALB incompany workshops voor gemeenteraden 

aangeboden, gericht op kennis (beleidsdossiers) en kunde (vaardigheden).

College op Vrijdag 

Regiocongressen voor burgemees-

ters, wethouders, raadsleden, grif-

fiers en gemeentesecretarissen, 

met vaak een combinatie van weten-

schap en (gemeentelijke) praktijk. 

De laatste jaren ligt de focus op het 

thema burgerparticipatie/ maat-

schappelijke initiatieven (In actie 

met burgers!).

Overzicht van 
ALB-bijeenkomsten
& workshops 
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Publicaties 

    Met Burgers! - Spoorboekje  

voor raad en college (2014)

    De wondere wereld van de gemeentefinanciën 

(2010 en 2014)

    Sociale media - Praktijkervaringen van en  

voor gemeentebestuurders (2012)

    Lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie (2011)

    Naar buiten. Spoorboekje burgerparticipatie voor 

raad en college (2010)

    Mag ik u quoten? Mediatips voor raadsleden  

en wethouders (2010)

    In Actie. Samenwerken met burgers (2010)

    Raad. Magazine voor maatschappelijk betrokken 

mensen (2009)

    Op het tweede gezicht. Gemeentelijke  

vergaderpraktijken nader beschouwd (2009)

    Actualiteitencolleges Gemeentewet 2008/2009

    Variatie in bestuurskracht (2008)

    Regie werkt! Gemeentelijke  

praktijkvoorbeelden (2007)

Producten en 
websites

Websites 
www.actieprogramma.nl,  

www.vng.nl/burgerparticipatie 

(IAMB) 

Nieuwsbrieven 

o.a.: digitale nieuws-

brief ALB, katern ALB 

in het VNG Magazine, 

bijdragen aan VNG 

Raadsledennieuwsbrief.

Quick Scan Lokaal Bestuur 
De Quick Scan Lokaal Bestuur geeft 

gemeenten de mogelijkheid om zelf na te 

gaan hoe raad, college en ambtelijke 

organisatie samenwerken.

Raadgevers 
Factsheets met beknopte en praktische 

informatie voor raadsleden (vanaf 2013 

een coproductie van het ALB en het VNG 

Raadsledenprogramma).

Video’s ‘Aan de slag als raadslid’ 
Reeks informatieve video’s voor raadsleden over 

actuele beleids-onderwerpen, beschikbaar via 

www.vng.nl/raadsleden (een coproductie van ALB 

en VNG Raadsledenprogramma).
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De grote piek in 2010 komt doordat het een verkiezingsjaar was. In 2013 en 2014 lopen de bezoekersaantallen terug omdat raadsleden vanaf 

dat moment hun eigen portal hebben op de website van de VNG (www.vng.nl/raadsleden). Het ALB heeft informatie overgezet op deze portal en 

biedt hierop ook nieuwe informatie aan.

De daling na 2011 is te verklaren door het wegvallen van de consulen-

ten van het ALB. Zij attendeerden gemeenten in hun regio gericht op 

het instrument. 

Hierbij geldt dat Raad op Zaterdag gemiddeld door ca. 120 – 150 

deelnemers bezocht wordt. Aan regionale raadsledenbijeenkomsten  

en deelcongressen op het VNG Jaarcongres nemen zo’n 50 – 75 raads-

leden en griffiers deel.
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2.4 De deelprojecten en de verbinding van het ALB met 
het VNG Raadsledenprogramma

2.4.1 IAMB! 
De doelstelling van het deelproject In Actie Met Burgers! (IAMB!) is het verkleinen 

van de afstand tussen burger en bestuur door ondersteuning te bieden aan alle 

spelers in het lokaal bestuur in hun relatie met burgers. Daartoe worden in 2008 

proeftuinen en experimenten op het gebied van burgerinitiatieven en interactieve 

beleidsvorming op lokaal niveau op poten gezet en ondersteund. Aanleiding voor 

het project zijn het amendement-Anker en de motie Schinkelshoek c.s. (december 

2007), gericht op pilots op het gebied van interactieve beleidsvorming en het stimu-

leren van proeftuinen voor burgerparticipatie. In juni 2008 dient het ALB een pro-

jectvoorstel in bij BZK voor IAMB!, waarvoor € 1,2 miljoen subsidie wordt verkregen 

(periode mei 2008 – december 2009). In november 2008 gaat IAMB! officieel van 

start met zeventien proeftuinen en de betrokkenheid van 80 gemeenten. IAMB! be-

reikt in korte tijd een grote groep ambtenaren, college- en raadsleden. De opbreng-

sten en lessen van de proeftuinen en experimenten zijn opgenomen in de publicatie 

‘In actie’ (eind 2009). 

In januari 2010 is het project geëvalueerd, waaruit de aanbeveling kwam het niet bij een eenmalig 
project te laten en met een meer gerichte ambitie te leren over burgerparticipatie. Deelnemers waar-
deren in grote mate IAMB! als inspirerend en (heel) positief. Het thema wordt duidelijk van belang 
geacht en de gekozen werkvormen waren functioneel, maar de resultaten werden nog te fragiel 
gevonden om het erbij te laten. Naar aanleiding daarvan werd IAMB! in kleinere vorm voortgezet, 
waarbij een onderscheid werd gemaakt naar doelgroepen in relatie tot het thema; BZK ontfermde 
zich over de gemeenteambtenaren en het ALB over de lokale bestuurders.
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Na afloop van de lokale proeftuinen en experimenten burgerparticipatie van IAMB, 

mei, krijgt IAMB! een vervolg met een subsidie van BZK van € 220.000 in 2010 en  

€ 200.000 in 2011. Naast dit bedrag worden activiteiten bekostigd uit het ALB- 

budget en worden VNG-medewerkers ingezet. De opbrengst van IAMB! wordt ge-

integreerd in de VNG-website en het onderwerp ‘burgerparticipatie’ wordt in de 

praktijkvoorbeeldendatabank opgenomen. IAMB! levert na 2010 input voor vng.nl en 

vervult binnen de VNG de helpdeskfunctie voor gemeenten, samen met collega’s van 

de betreffende beleidsafdelingen met vragen omtrent het thema burger - bestuur. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn er veel nieuwe raadsleden en wethou-

ders. Daartoe wordt de publicatie ‘Naar buiten - Spoorboekje Burgerparticipatie voor 

raad en college’ gemaakt. Hiervan zijn 15.000 exemplaren verspreid. Na de verkie-

zingen van 2014 is hiervan voor de nieuwe bestuurders een update gemaakt met de 

publicatie ‘Met burgers! – Spoorboekje voor raad en college’. Bij veel van de regionale 

bijeenkomsten die het ALB organiseert, is er specifieke aandacht voor IAMB! Het deel-

project is vertegenwoordigd op landelijke congressen van de VNG en krijgt standaard 

een plek in de nieuwsbrieven van het ALB.

Eind 2011 verleent BZK opnieuw subsidie aan IAMB! (in totaal € 600.000 voor 2012-

2014) inzake activiteiten op het terrein van burgerparticipatie. Dit op basis van het 

projectvoorstel Actieprogramma Lokaal Bestuur, Kwaliteitsimpuls voor gemeenten 

2012-2014. De projectactiviteiten worden – op verzoek van BZK – in 2011 in het ALB 

geïntegreerd. De uitvoering van ALB en IAMB! raakt hiermee nog sterker verweven. 

Het IAMB! denkt in 2013 mee met het Jaarbericht van de VNG Denktank over maat-

schappelijk initiatief en besteedt hier vervolgens aandacht aan in de eigen activiteiten, 

onder andere met het Initiatievenfestival in Lelystad in 2014.  

‘In Actie vind ik 
erg goed, hoe je dat 
samenspel doet 
met burgers.’

Raadslid
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2.4.2 Actieprogramma BES

Hoofddoel van het Actieprogramma BES is het ondersteunen van de eilandbesturen bij de invoering 

van het dualisme op 10-10-10. De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) hebben sinds die da-

tum de nieuwe status van ‘openbare lichamen’. Het ALB werd door BZK verzocht om dit programma 

uit te voeren vanwege de eerdere ervaringen met de ondersteuning van de implementatie van het 

dualisme (De Vernieuwingsimpuls). Het Actieprogramma BES ondersteunt de eilandbesturen in 2011 

en 2012 dan ook bij de implementatie van het dualisme, in de context van de bestuursculturen van de 

eilanden. Het deelproject wordt in 2013 budgetneutraal verlengd, maar ontplooit niet veel activitei-

ten meer door bestuurs- en functiewisselingen op de eilanden.

Op basis van evaluaties ter plaatse zijn de ervaringen van de 
deelnemers aan de activiteiten van dit deelproject overwegend 
positief. De deelnemers kregen door de activiteiten meer kennis 
en ervaring met inhoudelijke thema’s binnen het dualisme zoals 
rolverheldering, informatie en communicatie.

2.4.3 VNG Raadsledenprogramma

Op basis van contacten met raadsleden, griffiers, hun beroepsverenigingen en 

anderen in het lokaal bestuur, wordt in 2012 door de VNG vastgesteld dat het 

VNG-aanbod richting raadsleden systematischer dient te worden ingebed en ge-

structureerd. Daartoe wordt een tweejarig raadsledenprogramma opgesteld (2013 

en 2014). Het ALB is een van de betrokken partijen bij het opstellen van dit program-

ma. Met Raadslid.Nu worden afspraken gemaakt over de afstemming van doelen 

en activiteiten. Het VNG Raadsledenprogramma werkt nauw samen met het ALB 

om ervaringen en aanpak werkende weg voor de VNG te borgen (hoewel het VNG 

Raadsledenprogramma net als het ALB zoals genoemd eveneens een tijdelijk karak-

ter kent). Ook is er op deze wijze meer financiële en formatieve armslag voor pro-

ducten en activiteiten ten behoeve van raadsleden en niet in de laatste plaats biedt 

de samenwerking helderheid: één loket voor raadsleden bij de VNG. De activiteiten 

van het VNG Raadsledenprogramma bestaan deels uit activiteiten die door het ALB 

al werden uitgevoerd en deels uit nieuwe activiteiten, zoals het intern coördineren 

van een VNG welkomstpakket voor raadsleden en de raadsledenvideo’s ‘Aan de slag 

als raadslid’. 

Op de website van de VNG is een speciale raadsledenportal/subsite gecreëerd (www.

vng.nl/raadsleden). Intern bij de VNG is er veel gebeurd op het gebied van ‘tips&trucs 

in het omgaan met raadsleden’, zodat elke medewerker van de VNG op zijn of haar 

eigen beleidsterrein de raadsleden op het netvlies kan krijgen. Het VNG Raadsleden-

programma heeft een belangrijke rol bij het coördineren en inventariseren van alles wat 

vanuit de VNG naar de nieuwe raadsleden gaat. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is 

het perspectief van raadsleden; waaraan hebben zij behoefte en aan welke ‘knoppen’ 

kunnen zij draaien? De raadsledenbijeenkomsten zijn in 2013 en 2014 gezamenlijk door 

het ALB en het VNG Raadsledenprogramma uitgevoerd. De VNG stelde voor het Raads-

leden-programma een activiteitenbudget van in totaal € 100.000 voor 2013 en 2014 

beschikbaar en maakte daarvoor respectievelijk 0.6 fte en 1,0 fte aan capaciteit vrij.

Diverse keren hebben bestuurlijke 
delegaties van de BES-eilanden het 
VNG Jaarcongres bezocht.
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij in op de waardering 

van de doelgroep van het ALB (3.2). Dit doen 

wij aan de hand van een beeld dat naar voren 

komt uit de ALB-barometer en de verdiepen-

de interviews en sessies die in het kader van 

het onderzoek zijn gevoerd. Als zodanig wordt 

eerst ingegaan op de mening van de doelgroep 

(3.2) en vervolgens op die van de samenwer-

kingspartners (3.3).

Review: hoeveel sterren geven 
de recensenten?3. 3.2 Wat zegt het publiek?

Publiek?
Als ‘publiek’ van het ALB zien wij de primaire doelgroep van ‘consu-

menten’ waar het ALB voor is bedoeld. Dit zijn de actoren in het lokaal 

bestuur: raadsleden, burgemeesters en wethouders, alsmede griffiers 

en gemeentesecretarissen. Hierna gaan wij in op hun mening over het 

ALB, deels gebaseerd op de ALB-barometer en deels op de verdiepen-

de interviews en sessies.

Bekendheid met het ALB
Van alle respondenten van de ALB-barometer is 63% bekend met het 

ALB en 37% niet. Van de respondenten die bekend zijn met het ALB 

(N=885) kent 38% het programma ‘alleen van horen zeggen’. 23% 

heeft deelgenomen aan één of meer georganiseerde bijeenkomsten 

en is bekend met de producten en websites van het ALB. Een groep 

(22%) kent alleen de producten en websites en heeft nooit deelgeno-

men aan bijeenkomsten. 15% kent het ALB alleen doordat zij hebben 

deelgenomen aan één of meer bijeenkomsten. Respondenten die het 

ALB op een andere wijze kennen, geven aan dat dit bijvoorbeeld via de 

griffie ging of noemen de Quick Scan Lokaal Bestuur. 

Van de respondenten die ‘alleen van het ALB hebben gehoord’ 

(N=371), zegt slechts 7% niet geïnteresseerd te zijn in het programma. 

44% geeft aan er geen tijd voor te hebben en 34% zegt dat het ALB 

hem of haar niet direct heeft weten te bereiken. De open antwoorden 

in deze categorie (N= 76) gaan er met name over dat de respondenten 

recent in functie zijn, na de gemeenteraadsverkiezingen en nog geen 

tijd hebben gehad om zich in het aanbod te verdiepen. Een criticaster: 

‘De relevantie van de activiteiten van het Actieprogramma werden mij 

de afgelopen jaren onvoldoende duidelijk om mij erin te verdiepen.’

63% 
bekend met 
het ALB
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‘Het is uitzonderlijk dat het 
ALB zo’n sterk merk is 

geworden voor de raadsleden. 
Die mensen hebben zoveel aan 

hun hoofd! Het ALB is echt 
betekenisvol geworden.’

Burgemeester
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Q3: Op welke wijze bent u bekend met het ALB?

Beantwoord: 885       Overgeslagen: 634

Ook uit de verdiepende interviews blijkt dat het ALB ‘een sterk merk’ is geworden. 

Het programma heeft een hoge attentiewaarde.

De achtergrondkenmerken van de respondenten: van de respondenten die de volledige vragenlijst hebben 
kunnen invullen (N=433), zijn er 233 raadslid (54%), 100 grifer (23%), 43 wethouder (10%), 4 burgemeester (1%) 
en 4 gemeentesecretaris. 49 personen vallen buiten deze categorieën en zijn oud-raadslid, steunfractielid, 
fractievrijwilliger of burgerraadslid of communicatieadviseur. Het merendeel van de raadsleden en de 
wethouders is op dit moment in functie (2014-2018) (80%), 63% was dat (ook) in de periode daarvoor. Andere 
respondenten waren in verschillende periodes raadslid of wethouder, of er zijn in hun gemeente dit jaar geen 
verkiezingen gehouden. 38% van de wethouders of raadsleden is geen lid van een landelijke partij. Van deze 
105 personen is het merendeel lid van een lokale partij (85%), zes respondenten behoren tot een ouderen- of 
seniorenpartij, een enkeling behoort tot een combinatie van twee partijen (combinatie D’66-GroenLinks of SGP-
CU) of is volledig onafhankelijk. De verdeling van de respondenten naar politieke kleur wijkt niet sterk af van de 
uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 51% van de respondenten (N=430) is werkzaam in een 
gemeente van 20.000 tot 50.000 inwoners. 25% is werkzaam in een kleine gemeente tot 20.000 inwoners. 
13% in een gemeente van 50.000 tot 100.000 inwoners en 10 procent in een 100.000+-gemeente.
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Waardering en meerwaarde bijeenkomsten
De respondenten van de barometer zijn in overgrote meerderheid tevreden tot zeer tevreden over 

de bijeenkomsten die zijn georganiseerd door het ALB. In de open antwoorden op de vraag welke 

meerwaarde de bijeenkomsten van het ALB voor de respondenten hadden, wordt het woord ‘andere’ 

of ‘anders’ het vaakst genoemd (25%). De reactie ‘de werkwijze van andere gemeenten opent je ogen 

voor hoe het ook anders kan’ is daar een exemplarisch voorbeeld van. Informatie, kennis(overdracht), 

ervaringen uitwisselen en netwerken worden ook vaak genoemd. ‘Het heeft een verbindende factor 

voor de raadsleden onderling. Men werkt aan zijn of haar eigen ontwikkeling en het geeft het raadlid-

maatschap een extraatje.’ En: ‘De contacten met verschillende mensen van verschillende partijen die 

in feite eenzelfde doel nastreven, ervaar ik als bijzonder leerzaam en leuk.’

Uitgesplitst naar de diverse bijeenkomsten van het ALB levert de waardering het volgende beeld op:

1. Raad op Zaterdag 2 3 146 124

2. Regionale 
raadsledenbijeenkomsten

4 1 173 72

3. Deelcongres voor raadsleden 
op VNG Jaarcongres

1 0 49 69

4. College op Vrijdag 0 1 26 47

5. Bijeenkomsten IAMB! 2 2 56 80

6. Kennis en Kunde: workshops 
voor gemeenteraden

3 0 102 10

(Zeer) ontevreden

Niet tevreden/niet ontevreden

(Zeer) tevreden

Niet bij 
geweest

Verdeling van de antwoorden op de vraag: ‘Wilt u aangeven hoe tevreden 
u bent over de bijeenkomsten waarbij u aanwezig bent geweest?’ 

‘De prettige, 
niet te massale 
bijeenkomsten en 
de duidelijke 
publicaties.’

Raadslid
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Het beeld van waardering van de bijeenkomsten wordt ten volle ondersteund in de 

verdiepende gesprekken. Veel respondenten vertelden over specifieke bijeenkom-

sten die hen echt zijn bijgebleven. Zo vertelde een wethouder: ‘De kracht zit voor 

mij in de kleine setting, dan is er meer verdieping. Veel bestuurders staan altijd maar 

in de zendstand, dan is er weinig ruimte voor dialoog. Bij het ALB zijn we een aantal 

keer echt goed met elkaar in gesprek geweest, dat is knap. Sprekers wisten vaak een 

grote lijn te schetsen, de aanwezigen gingen daarna de confrontatie aan met hun ei-

gen praktijk.’ In veel gesprekken kwam terug dat het ALB goede ‘voelsprieten’ heeft 

voor de thema’s en vragen die spelen bij raadsleden. Ook de praktische insteek van 

de bijeenkomsten wordt gewaardeerd. Wel wordt aangegeven, dat meer maatwerk 

soms wenselijk was geweest. Het ALB bood een goede ‘menukaart’ aan met tal van 

bijeenkomsten, maar echt een bijeenkomst volledig op maat maken was volgens 

een aantal gesprekspartners niet goed mogelijk. Een groot pluspunt volgens enkele 

geïnterviewden zijn de lage kosten die gemoeid zijn met het aanbod van het ALB. 

Marktpartijen, maar ook de VNG Academie, zijn vaak te duur in relatie tot het be-

perkte opleidingsbudget van de raad.

3736 Acht jaar in actie met lokaal bestuur | 19 november 2014Acht jaar in actie met lokaal bestuur | 19 november 2014



Waardering en meerwaarde producten/websites
Voor één op de vier gebruikers hadden de producten en websites van het ALB 

vooral de waarde van het verkrijgen van informatie. Daaraan gekoppeld zijn voor 

hen woorden als kennis en actualiteit. ‘De producten hebben me als nieuw raadslid 

geholpen om me allerlei aspecten snel eigen te maken.’ Een griffier: ‘Het blinkt niet 

altijd uit in diepgaande stof, maar dat hoeft ook niet altijd. Het is vaak een startpunt 

voor raadsleden. Wie meer wil weten, zal zelf verder op zoek moeten gaan.’

Uitgesplitst naar de diverse producten en websites van het ALB levert de waarde-

ring het volgende beeld op:

1. Quick Scan Lokaal Bestuur 3 51 159 242

2. Raadgevers (factsheets) 4 25 216 159

3. Video’s ‘Aan de slag als raadslid’ 2 48 97 254

4. Publicaties 2 33 247 311

5. Nieuwsbrieven 4 41 251 303

6.  Website  
www.actieprogramma.nl

1 35 238 229

7.  Website www.vng.nl/ 
burgerparticipatie (IAMB)

2 29 153 259

8.  Website www.vng.nl/
raadsleden

1 31 236 96

(Zeer) ontevreden

Niet tevreden/niet ontevreden

(Zeer) tevreden

Niet mee 
bekend

Verdeling van de antwoorden op de vraag: ‘Wilt u aangeven hoe tevreden u bent 
met de producten of websites waarmee u bekend bent?’ 

De meerwaarde komt nadrukkelijk ook tot uitdrukking in de 

score van de verschillende producten en websites van het ALB, 

een beeld dat in de gesprekken wordt bevestigd. Wel was er 

soms verbazing: ‘Oh, is dat product óók van het ALB?’ De publi-

catie ‘Mag ik u quoten?’ bijvoorbeeld wordt erg gewaardeerd, 

maar sommige respondenten ontdekten nu pas dat dit product 

ook uit de koker van het ALB komt. 
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Waarmee wordt het ALB geassocieerd?
Het ALB wordt door de doelgroep in de barometer het meest geassocieerd met het 

ondersteunen van (nieuwe) gemeenteraden (70%), ervaringsuitwisseling (60%) en 

praktijkvoorbeelden (58%). De veertig open antwoorden op de categorie ‘anders, 

namelijk’ lopen erg uiteen. Van ‘eigenlijk met alles’, ‘netwerken’ en ‘In Actie met  

Burgers!’ tot het wantrouwige ‘Ik vraag me altijd af wie mij probeert te beïnvloeden 

en met welke reden.’

Bestuurscultuur

In actie met burgers!

Ondersteuning (nieuwe) 
gemeenteraden

Ervaringsuitwisseling

Samenspel 
gemeenteraad – college

Praktijkvoorbeelden

Burgerparticipatie/maat-
schappelijke initiatieven

Wegwijzer

Vergaderpraktijken 
gemeenteraden

Anders, namelijk

0%      10%      20%      30%      40%      50%     60%     70%      80%      90%      100%

Q13: Ik associeer het ALB met de volgende thema’s/begrippen (meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 452       Overgeslagen: 1.067

Rapportcijfer behalen doelstelling
In de ALB-barometer is gesteld: Het Actieprogramma Lokaal Bestuur is een plat-

form voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten, met als doel het lo-

kaal bestuur te versterken en een goed samenspel tussen alle actoren te stimuleren. 

In hoeverre is het ALB daarin volgens u geslaagd? (Geef een rapportcijfer tussen 1 

en 10.) 

Gemiddeld krijgt het ALB een 7,1 voor het behalen van deze doelstelling (de vraag is 

door 394 respondenten beantwoord). 11 personen geven het ALB een onvoldoen-

de, 8 personen geven het ALB een 9 en één persoon een 10. Hier lijkt een discrepan-

tie waarneembaar in de (extreem) positief gewaardeer-de praktische toegevoegde 

waarde van (met name de bijeenkomsten van) het ALB en de mate waarin daarmee 

ook hoger gelegen doelstellingen als versterking van het lokaal bestuur worden 

bereikt. De beoordeling van een 7,1 is nog steeds ruim voldoende, maar niet zo ex-

treem positief als de toegevoegde waarde op de praktische output van het ALB. 

Dat komt ook naar voren in de gevoerde gesprekken. De koppeling naar die ‘grote’ 

doelstelling vindt men soms lastiger te maken. ‘Het ALB is vooral van de uitvoe-

ring en geen denktank’ is een uitspraak die wij in dat verband regelmatig hebben 

gehoord.
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‘Steeds meer raadsleden zijn onconventionele 
politici. Dat is verfrissend, maar vraagt ook 

om veel ondersteuning van een griffier. Het 
aanbod van het ALB is daarin heel welkom.’

Grifer

‘Het is nodig om lokaal bestuur te versterken; 
(burger)raadsleden zijn vaak ‘hobbyisten’ 

(ikzelf incluis) en moeten mijns inziens  
daarom wel (continu) begeleid worden om 

hun politieke passie goed uit te kunnen  
voeren. ALB is daar een goed platform voor.’

Raadslid

Wat kon beter en wat moet blijven bestaan?
Op de vraag ‘Hoe had het ALB haar doelstelling (nog) beter kunnen bereiken?’ komt 

uit de barometer geen eenduidig antwoord (N=342). Mensen geven aan dat ze 

graag meer bijeenkomsten dichter bij huis hadden gehad. Vaak wordt genoemd dat 

het brede aanbod van het ALB ook maakt dat het onderscheidende vermogen niet 

heel groot is of dat men meer behoefte heeft aan verdieping. Kleinschaligheid en 

maatwerk komen ook vaak terug als verbeterpunt in de antwoorden. 

Opvallend is het aantal personen dat aangeeft zich nu pas te realiseren dat het ALB 

veel te bieden heeft, maar dat door tijdsdruk of de omvang het grote aanbod van 

het ALB niet goed heeft bekeken: ‘Ik realiseer me nu dat ik nog heel veel via/van het 

ALB kan leren. Ik ben pas kort raadslid.’

Het aanbod van specifieke informatie en programma’s voor raadsleden wordt het 

vaakst genoemd als iets wat zeker moet blijven bestaan (15%, N=314). Raad op Za-

terdag is in die zin ook populair (12%), net als de Quick Scan, Raadgevers, Publicaties 

en de nieuwsbrieven. Deze zouden door de respondenten gemist worden. Ook de 

gesprekspartners geven aan dat Raad op Zaterdag een erg aansprekend concept is.
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3.3 Wat zeggen coproducenten?

Coproducenten?
Als coproducenten van het ALB zien wij de partijen die zich in een opdrachtgeven-

de/financierende of samenwerkende rol verhouden tot het ALB. Dit zijn de VNG en 

BZK, de beroepsverenigingen van de actoren op lokaal niveau, de provinciale afde-

lingen van de VNG en (aanvankelijk) de regionale consulenten. Vanzelfsprekend gaat 

de waardering hier veel meer om de samenwerking tussen partijen dan om de con-

sumptie van de producten of het bijwonen van bijeenkomsten van het ALB. 

Sturing en samenwerking moederorganisaties 
In paragraaf 2.2 is al opgemerkt dat het ALB, het Actieprogramma Lokaal Bestuur, 

niet werkte conform een gestructureerde (project- of programma-) inrichting (met 

o.a. smart geformuleerde doelstellingen, programmasturing en monitoring), maar 

veeleer was ingestoken als een (losse) verzameling projecten met hetzelfde thema. 

Het ALB kon binnen de financiële kaders (wanneer eenmaal – uiteindelijk – vastge-

steld) min of meer volledig naar eigen inzicht opereren en had daarmee een hoge 

mate van invloed op het stellen en realiseren van de doelen; een hoge mate van 

autonomie. Dit heeft uiteraard omgekeerd evenredige consequenties voor de orga-

nisaties die aan de basis staan van het ALB (BZK en de VNG). 

Dit geschetste vertrekpunt is vooraf niet bewust gekozen en daarmee ook niet altijd 

helder geweest voor alle betrokken partijen. Dat heeft ertoe geleid dat onderdelen 

van BZK in de looptijd van het ALB (IAMB!) wel eens probeerden bepaalde zaken 

onder het ALB te brengen waar het ALB niets voor voelde of terughoudend in was. 

Dat ging een enkele keer gepaard met de nodige wrijving. De samenwerking met de 

VNG verliep ondanks het geschetste vertrekpunt zeer goed. Dit kwam vooral omdat 

het ALB werd bemenst door VNG-medewerkers die de VNG door en door kenden. 

Door andere afdelingen van de VNG werd haast jaloers gekeken hoe het ALB zaken 

voor elkaar kreeg die ‘in de lijn’ onmogelijk zouden zijn geweest (voor wat betreft 

bijvoorbeeld communicatie-uitingen en actiegerichtheid). Door het open karakter 

dat het ALB daarbij tentoonspreidde richting de VNG-organisatie, heeft het ALB 

zich kunnen ontwikkelen tot een belangrijk vehikel voor de VNG om kennis over 

relevante beleidsthema’s uit te dragen richting gemeenten en sterker in contact te 

komen met het lokaal bestuur – en dan vooral de raadsleden, die eerder veel meer 

op afstand stonden voor de VNG. Ook de contacten met de (meeste) provinciale 

VNG-afdelingen zijn geïntensiveerd als gevolg van de ALB-werkwijze. Alle vertegen-

woordigers van provinciale VNG-afdelingen, die als respondent bij dit onderzoek 

betrokken waren, zijn (uitermate) positief over de samenwerking met het ALB. 

‘Het aanbod van het ALB is echt te 
kust en te keur. We werken heel graag 
met ze samen omdat ze voor een goe-
de bedding weten te zorgen voor de 
raadsleden.’

Secretaris provinciale VNG-afdeling
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Samenwerking beroepsorganisaties
De beroepsverenigingen (Raadslid.NU, VVG, Wethoudersvereniging, NGB en VGS) 

zijn lange tijd zoekende (geweest) naar hun rol en positie ten opzichte van het ALB. 

De respondenten waarderen het ALB om de producten en de bijeenkomsten die zijn 

georganiseerd; het succes van het aanbod van het ALB wordt door de beroepsver-

enigingen zeker gezien. ‘Projectmatig was het bij het ALB echt helemaal op orde. 

Maar het lijkt soms ook wel eens aan inhoud, visie en samenwerking te ontbreken.’ 

De vertegenwoordigers van de beroepsvereniging kijken hierin ook kritisch naar 

zichzelf. Met name de wethoudersvereniging en Raadslid.NU waren acht jaar gele-

den nog niet zo eigenstandig als nu. Zij waren bij de start van het ALB vooral met 

zichzelf bezig. Het ALB heeft toen wel de verbinding gezocht, maar dat kwam niet 

goed uit de verf vanwege die ongelijkheid ten opzichte van het ALB. Vier jaar later 

waren die beroepsverenigingen een heel stuk verder, maar toen had het ALB al een 

heel eigen dynamiek ontwikkeld. In enkele gevallen hebben de beroepsverenigin-

gen zelfs een vorm van concurrentie met het ALB gevoeld, terwijl zij goed beseffen 

hetzelfde doel na te streven. Er worden tevens goede voorbeelden van samenwer-

king gegeven, bijvoorbeeld de Decentralisatiedag - raadsledeneditie in Zwolle van 

2014: ‘700 raadsleden, veel positieve energie, 20 goede inhoudelijke workshops, 

perfect georganiseerd.’ In het BES-programma is ook samengewerkt met het Ne-

derlands Genootschap van Burgemeesters. 

Niet alle huidige gesproken vertegenwoordigers waren zelf al actief voor hun be-

roepsvereniging bij de start van het ALB, maar over het algemeen is de tendens dat 

zij niet erg gelukkig waren met hun rol in de raad van advies die in de eerste periode 

bestond. Dat gremium heeft volgens hen geen rol van betekenis gespeeld. De be-

roepsverenigingen zijn van mening dat de keuze van het ALB om zich vooral te rich-

ten op de raadsleden een logische is, omdat hier volgens hen een grote opgave ligt.

Werkwijze van het programma
De houding en werkwijze die het ALB als kernwaarden wilde uitstralen, waren 

voor de coproducenten zeer herkenbaar. Het ALB wordt door hen als faciliterend, 

vraaggericht, netwerkend, makelaar en afstemmend herkend en erkend. Veel ge-

sprekspartners hebben lovende woorden voor het werk dat het team van het ALB 

de afgelopen jaren heeft verzet. Ook binnen de VNG zelf wordt het ALB gezien 

als iets bijzonders. Wat daarbij gewaardeerd wordt, is dat het ALB in het hele land 

kwam. ‘Van die werkwijze kan de VNG nog iets leren.’ Het ALB is er in geslaagd om 

de doelgroep van raadsleden bij hun VNG-collega’s veel meer onder de aandacht te 

brengen.

‘De sfeer van het team 
is anders; creatiever 
en communicatiever 
en het heeft altijd iets 
energieks.’
VNG-medewerker
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Er zijn ook gesprekspartners die aangeven, dat stoppen na acht jaar goed is. De ar-

gumentatie daaromtrent varieert van ‘zo kan er weer iets nieuws ontstaan’ tot ‘het 

raakte wat sleets’. Ook wordt gesteld dat het ondersteunen van het lokaal bestuur, 

specifiek de raadsleden, een kerntaak is van de VNG en dat daar niet per se een 

apart programma voor hoeft te bestaan. De beroepsverenigingen geven aan dat 

het nu tijd is om in een proces samen met BZK en de VNG gezamenlijk te zoeken 

naar de invulling van een nieuw programma. Ook wordt gezegd dat het ALB veel 

energie heeft gestoken in het ontwikkelen van producten en bijeenkomsten en dat 

in een mogelijk nieuw programma meer oog kan zijn voor het ontwikkelen van een 

visie op het lokaal bestuur en het bewerkstelligen van vernieuwing. Wel wordt door 

velen gewaarschuwd om ‘het kind niet met het badwater weg te gooien’.

4.1 Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk gaan wij in op de belangrijkste leerpunten en verwor-

venheden van acht jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur. De leerpunten zijn van toe-

passing op andere (en toekomstige) projecten en programma’s van de VNG.

Plot: wat kunnen we leren  
van het ALB?4. 

‘Het ALB is een goede en grote gereedschaps-
kist voor vernieuwing in het lokaal bestuur. 
Het biedt ondersteuning aan de gemeente en 
raadsleden en ontsluit kennis.’ 

Burgemeester
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4.2  TEAM: Together everyone achieves more

De medewerkers die het ALB hebben bemenst, worden door eenieder gezien als 

een (h)echt team. Met elkaar wisten zij een eigen cultuur op te bouwen en te hand-

haven die door iedereen als ronduit creatief en inspirerend wordt beschouwd. Het 

ALB-team heeft dit weten te realiseren door elkaar scherp te houden op de kern-

waarden die zij wilden uitstralen: faciliterend, vraaggericht, netwerkend, makelaar, 

afstemming. Daarbij wisten zij vanuit deze kernwaarden op de juiste momenten 

spelers uit hun flexibele schil te spotten en aan te haken die voor een expliciete toe-

gevoegde waarde konden zorgen op het gebied van inhoud, vorm of organisatie.

4.3  Werkwijze: laat vorm en inhoud elkaar versterken

Kwaliteit is enorm van belang, maar ‘de vorm is belangrijk om de inhoud over te 

brengen’, aldus het ALB-team. Het programma heeft daarin continu naar creativiteit 

en vernieuwing gezocht en wist deze ook te vinden. Het ALB heeft op deze wijze in 

relatief korte tijd een geheel eigen gezicht weten te ontwikkelen. Een eigen gezicht 

weliswaar, waar het ALB-imago en -logo niet altijd expliciet van af spatten. Want het 

ALB werd ook gekenmerkt door een zekere bescheidenheid. Dit blijkt wel uit de re-

acties in het kader van dit evaluatieonderzoek: ‘Oh, is dat product óók van het ALB?’ 

Maar vanuit acht jaar is een bijzondere opsomming te maken, waarbij wij expliciet 

de bijeenkomsten (vooral Raad op Zaterdag), handreikingen, QSLB en IAMB! willen 

noemen. Het te borgen leerpunt vanuit het ALB in deze is om goed na te denken 

over en te werken aan de vorm, wanneer je inhoud wilt overbrengen; laat vorm en 

inhoud elkaar versterken.

borgen

borgen

borgen

kan
beter

4.4 Werkwijze: oprecht en duurzaam betrekken van het veld

Dankzij de hiervoor genoemde elementen (teamwork, verbinden van vorm en in-

houd) is het ALB er uitzonderlijk goed in geslaagd om echt in (inter)actie met het 

lokaal bestuur te geraken. Het ALB sloot met haar producten goed aan op signalen 

uit het veld en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk vehikel voor de VNG om 

kennis over relevante beleidsthema’s uit te dragen richting gemeenten en sterker in 

contact te komen met het lokaal bestuur. Vooral ook met de raadsleden, die voor-

dien veel meer op afstand stonden voor de VNG. Het ALB heeft voor de bijeenkom-

sten en de publicaties steeds de specifieke doelgroep(en) voor ogen gehad en de 

uitingen hierop aangepast. Ook de contacten met de (meeste) provinciale VNG-af-

delingen zijn geïntensiveerd als gevolg van de ALB-werkwijze. Hier is hard aan ge-

werkt. In de beginfase waren de regionale consulenten in dat verband een welkome 

aanvulling op het ALB-team. Account management, maatwerk en een persoonlijke 

insteek zijn de begrippen die tot de verwezenlijking van deze nabijheid bij het lokaal 

bestuur hebben geleid. In de tweede helft van de looptijd van het ALB verdwenen 

de consulenten, maar kon het ALB-team deze rol inmiddels zelf sterker oppakken. 

Ook werkte het ALB-team vanaf dat moment intensiever samen met de provinciale 

afdelingen van de VNG.

4.5 Richten, inrichten en verrichten

Om een organisatie (ook een project, programma) op alle fronten werkend te ma-

ken, spreken we wel van een balans in het ‘richten, inrichten en verrichten’. Bij het 

richten gaat het dan om het stellen van de doelen van de organisatie, bij het inrich-

ten om het organiseren (doorvertalen van die doelen naar kaders, de wijze van uit-

voering en organisatie) en bij het verrichten om het daadwerkelijk verrichten van de 

uiteindelijke primaire processen. 
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Ten aanzien van het ALB valt op dat de focus voornamelijk heeft gelegen op het 

verrichten (veel organiseren, meters maken). Er is in mindere mate met de gecom-

bineerde opdrachtgevers overeengekomen wat de (sub)doelstellingen van het ALB 

zouden moeten zijn en wat het gewenste resultaat is. Het richten is primair vanuit 

de vraag van het lokaal bestuur bepaald (vanuit de kernwaarde vraaggerichtheid). 

Er is minder aandacht geweest voor het inrichten. Een document waarin het doel 

‘versterking van het lokaal bestuur’ is doorvertaald, geoperationaliseerd naar sub-

doelen en indicatoren hebben wij niet aangetroffen. Zo’n document (bijvoorbeeld 

een doelen-inspanningen-netwerk) had de bijdrage van het ALB aan de versterking 

van het lokaal bestuur kunnen expliciteren en de basis kunnen bieden voor het me-

ten van de (periodieke) voortgang in relatie tot de doelstelling. Omdat een dergelijk 

inzicht niet of nauwelijks expliciet is gemaakt, is de inhoudelijke verantwoording/

meerwaarde ook onvoldoende scherp te maken. Als er smart gemaakte doelstellin-

gen en daarvan afgeleid meetbare resultaten in beeld zouden zijn gebracht, zou dit 

tot inzicht hebben geleid in de bijdrage van het ALB aan de hogere doelstelling. Pas 

dan kunnen daadwerkelijk uitspraken worden gedaan over die bijdrage. Ons valt op 

dat het ontbreken van een dergelijke inrichting van het ALB door de participerende 

partijen (BZK, de VNG en het ALB zelf) niet of nauwelijks als een issue is ervaren. 

Daarbij merken wij op dat effectief rekenschap geven, inzicht geeft in de inhoudelij-

ke meerwaarde van een project, programma of organisatie. En dat zou bijvoorbeeld 

weer het fundament hebben gevormd onder de afweging of en in welke mate het 

ALB, of onderdelen daarvan, zou(den) moeten worden voortgezet. Deze besluitvor-

ming is nu in grote mate afhankelijk van toevalligheden.

Zelden hebben wij zo’n discrepantie meegemaakt tussen dermate positieve uitkom-

sten van een evaluatieonderzoek en het ongewisse ten aanzien van het voortbe-

staan van het object van evaluatie. Door het ALB is achter de schermen gewerkt aan 

het verzilveren en borgen van de geboekte resultaten. Dit blijkt uit de activiteiten in 

het deelproject In Actie Met Burgers! en het VNG Raadsledenprogramma. Verschil-

lende coproducenten lijken echter niet (meer) voldoende aangehaakt of hebben 

andere belangen en zelfs de VNG heeft zich nog niet hard uitgesproken over het 

voortzetten van het ALB (in welke vorm dan ook), terwijl het programma de organi-

satie zelf en haar doelgroep zoveel heeft gebracht.

Hoe is dit nu mogelijk? Wij hebben dit niet onderzocht, dus kunnen slechts gis-

sen. Maar op zijn minst bevreemdt het ons. Is het ALB misschien te pragmatisch 

en operationeel van opzet geweest, waardoor de belangen op strategisch niveau 

onvoldoende werden behartigd? Het verrichten van het evaluatieonderzoek zelf 

was immers ook het initiatief van het ALB. De moederorganisaties waren van harte 

bereid hieraan mee te werken, maar hebben niet laten blijken ook voornemens te 

zijn om besluitvorming van die evaluatie afhankelijk te maken. Is er dan misschien 

een verschil in perceptie van het functioneren van het ALB op lokaal en ‘Haags’ 

niveau? Dat zou kunnen, omdat – zoals ook uit de evaluatie blijkt – het ALB zeer 

vraaggericht en daarmee dicht bij het lokaal bestuur zelf heeft geopereerd. De 

moederorganisaties, zeker de VNG, geven dit echter niet in die bewoordingen aan. 

Met de coproducenten in de vorm van de beroepsverenigingen hebben wij dit (out 

of scope) vraagstuk evenmin besproken. Het zou kunnen dat een aantal van deze 

verenigingen in de afgelopen jaren inhoudelijk dermate is gegroeid, dat een  

Achter de schermen (epiloog)5. 
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herverdeling van posities voor hen wenselijk is. Maar dan komt direct de vraag naar 

voren hoe op korte termijn zal worden voorzien in het gat dat ontstaat wanneer het 

ALB stopt. Is er iets anders voorhanden dat voorziet in dezelfde behoefte? Zou kun-

nen worden toegewerkt naar een ALB in aangepaste, vernieuwde vorm? Het is rijke-

lijk laat om het antwoord op deze vraag nog niet scherp te hebben, twee maanden 

voor het einde van het ALB. Dit terwijl de behoefte aan kennis en kunde en van el-

kaar leren op lokaal niveau met de aanstaande decentralisaties misschien wel groter 

is dan ooit. Wie voelt na acht jaar ALB voldoende eigenaarschap om dit vraagstuk op 

strategisch niveau op te pakken? 
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Anton Stapelkamp    Burgemeester gemeente Kapelle, bestuurslid Vereniging Zeeuwse Gemeenten
Johan Varkevisser  Wethouder gemeente Zeist
Tjeerd van der Zwan  Burgemeester gemeente Heerenveen, voorzitter Vereniging Friese Gemeenten

Griffiers 
Heleen van Dijk  Griffier de Friese Meren
Gert Jan Fokkema  Griffier Meppel
Josée Gehrke  Griffier De Wolden
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Jeroen van Urk  Griffier Oude IJsselstreek
Jouke Vis   Griffier Sittard-Geleen
Jan-Pieter Wind  Griffier Hoogeveen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Jaap Drooglever   Projectleider Verbinding Doe-democratie en representatieve democratie
Meine Henk Kleinsma  Hoofd Bestuurlijke Inrichting en Democratie, directie Bestuur, Democratie en Financiën

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Rosalie van Heijst  Projectmedewerker (VNG/ALB)
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Financiën & Economie (incl. ALB)
Nienke Pot   Congrescoördinator, Congres en Studiecentrum VNG
Karin Sleeking   Hoofd Expertisecentrum Sociaal Domein 
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Kees Jan de Vet   Lid Directieraad (portefeuillehouder ALB)
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Bijlage 1
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Eric Meurs  Griffier Vlaardingen
Henk Westra  Griffier Zevenaar, bestuurslid VNG Gelderland
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Ruud van Bennekom  Directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
Henk Bouwmans  Directeur Raadslid.NU 
Jos van der Knaap    Gemeentesecretaris Wijchen, voorheen secretaris van de Vereniging van Gemeentesecretarissen  

en in die hoedanigheid lid Raad van Advies ALB
Arjan Oudbier   Voorzitter Vereniging van Griffiers 
Ton Roerig  Directeur Wethoudersvereniging 

Ambtelijke secretarissen provinciale VNG-afdelingen
Jan Akse   Vereniging van Drentse Gemeenten
Pim Bannink  VNG Utrecht
Klaas Belgraver  VNG Flevoland 
Ida van Enk  VNG Overijssel
Jorrit Holwerda  Vereniging van Friese Gemeenten
Rens Klaasse  Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
Jeroen Lalleman  Vereniging van Groninger Gemeenten
Gerla Struik  VNG Overijssel
Riet Vrolijk-Corneliszen Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Overig
Annemiek van Brunschot  Zelfstandig adviseur, voorheen o.a. KING & VNG 

Projectteam ALB (inclusief deelprojecten)
Marjolein Barel  Projectmedewerker (ALB/IAMB)
Geertrude Haasnoot Projectmedewerker (ALB/VNG Raadsledenprogramma)
Roelie Lenten  Projectleider ALB/IAMB
Valérie de Ridder  Projectleider VNG Raadsledenprogramma (voorheen projectleider IAMB)

5756 Acht jaar in actie met lokaal bestuur | 19 november 2014Acht jaar in actie met lokaal bestuur | 19 november 2014



A. Actieprogramma Lokaal Bestuur

1. Jaarverslagen
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2007
Bijlage bij jaarverslag 2007- Overzicht Publicaties& activiteiten 
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2008
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2009
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2010
Bijlage - Activiteitenoverzicht ALB 2010
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2011
Verslag Actieprogramma Lokaal Bestuur 2012
Overzicht ALB Activiteiten 2013-2014
    
2. Quick Scan Lokaal Bestuur
De bestuurscultuur van gemeenten:  een momentopname. Analyse van resultaten uit de Quick Scan 
Lokaal Bestuur (BMC, december 2009)
Deelnemersoverzicht QSLB 2007-2014

3. Rondetafelgesprekken
Aanwezigen Rondetafelbijeenkomst 8 maart 2007
Verslag Rondetafelbijeenkomst 8 maart 2007
Aanwezigen Rondetafelbijeenkomst 14 maart 2007
Verslag Rondetafelbijeenkomst 14 maart 2007 
Deelnemerslijst Rondetafelgesprek 27 januari 2010
Verslag Rondetafelgesprek 27 januari 2010 
Aanwezigen Rondetafelgesprek 14 april 2010
Verslag Rondetafelgesprek 14 april 2010
Bijlage - Overzicht activiteiten ALB bij rondetafelgesprek 14 april 2010 

4. Tussenevaluatie ALB
Rapport ‘Tussenstand Actieprogramma Lokaal Bestuur’ (Berenschot, 2008)

Bijlage 2
Geraadpleegde documenten

5. Werkprogramma’s en projectvoorstellen
Werkprogramma ALB 2007-2008 (t. b.v. Raad van Advies 18 april 2007)
Werkprogramma ALB 2009-2010 (t.b.v. Raad van Advies 17 november 2008) 
Contouren voor een Actieprogramma Lokaal Bestuur na 2010 (t.b.v. rondetafelgesprek 14 april 2010) 
Actieprogramma nieuwe stijl. Projectvoorstel Actieprogramma Lokaal Bestuur 2011-2014 ( juni 2010)
Actieprogramma Lokaal Bestuur. Kwaliteitsimpuls voor gemeenten. Geactualiseerd projectvoorstel voor 2012-2014 (september 2011) 

6. Deelnemersevaluaties bijeenkomsten
Evaluatie College op Vrijdag, Arnhem (13 april 2012)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Weert (17 september 2012)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Dronten (17 september 2012)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Leeuwarden (19 september 2012)
Evaluatie Raad op Zaterdag, Den Haag (29 september 2012)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst Zutphen (4 oktober 2012)
Evaluatie College op Vrijdag, Haarlem (5 oktober 2012)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, IJsselstein (29 oktober 2012)
Evaluatie) bijeenkomst ‘Vertrouwen in Burgers’, Hoorn (12 december 2012)
Evaluatie Raad op Zaterdag, Zwolle (9 maart 2013)
Evaluatie Raad op Zaterdag, ’s-Hertogenbosch (13 april 2013)
Evaluatie College op Vrijdag, Groningen (19 april 2013)
Evaluatie bijeenkomst ‘Maatschappelijk initiatief & de rol van de gemeente’, Amersfoort (21 juni 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Goes (11 september 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Leeuwarden (18 september 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Roermond (19 september 2013)
Evaluatie Raad op Zaterdag – De Drie Decentralisaties, Den Haag (21 september 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Deventer (24 september 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Dordrecht (9 oktober 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Maastricht (10 oktober 2013)
Evaluatie College op Vrijdag, Amsterdam (22 november 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Meppel (23 november 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Woerden (27 november 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Zevenaar (28 november 2013)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Harderwijk (20 januari 2014)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Kapelle (27 januari 2014)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Culemborg (5 februari 2014)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Dordrecht (6 februari 2014)
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Dordrecht (13 februari 2014)
Evaluatie Raad op Zaterdag, Den Haag (17 mei 2014) 
Evaluatie raadsledenbijeenkomst, Middelburg (4 juni 2014)
Evaluatie Inspiratiefestival ‘Maatschappelijke initiatieven & gemeenten’, Lelystad (27 juni 2014)
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B. IAMB!

Plan van aanpak In actie met burgers! (versie 16 april 2008)
Leren met  en van ‘In actie met burgers’, eindrapport evaluatie IAMB! (KLB, 2010)
Bijlagenrapport evaluatie IAMB! (KLB, 2010)
Samenvatting eindrapport evaluatie IAMB! (KLB, 2010)
Verslag IAMB! 2010
Jaarverslag In actie met burgers! 2011  
Jaarverslag In actie met burgers! 2012
Jaarverslag In actie met burgers! 2013
Overzicht activiteiten en planning In actie met burgers! in 2014

C. Actieprogramma BES

Rapportage Actieprogramma BES 2011-2012
Eindrapportage ALB BES (aanvulling 2013)

D. VNG Raadsledenprogramma

Concept Raadsledenprogramma, t.b.v. VNG Bestuur (30 oktober 2012) 
Overzicht activiteiten VNG voor raadsleden (februari 2014)
Advies Raadsledenprogramma na 2014, t.b.v. directieraad VNG (1 september 2014) 
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