
Verslag van de werkconferentie van de raad en het college van burgemeester en wethouders 
van Den Helder op 7 en 8 februari 2013 in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. 
 
Na het openingswoord van de burgemeester geeft de dagvoorzitter, de heer André Mooij, een 
inleiding over de vraag waarom een cultuurverandering zo moeilijk is. De strekking van zijn verhaal is 
de volgende: 
 
Een gemeenteraad heeft twee doelstellingen die soms moeilijk met elkaar te verenigen zijn en 
daardoor spanning oproepen: 
1. Streven naar consensus (het belang van de gemeente en haar burgers) 
2. Streven naar dissensus (de verschillen tussen de partijen zichtbaar maken) 
 
De cultuur van een gemeenteraad is de optelsom van de manier waarop de individuele raadsleden 
met die spanning omgaan.  
Het succes van een cultuurveranderingstraject wordt bepaald door de optelsom van de individuele 
veranderingen bij de betrokkenen. Het is daarom zinvol om te onderzoeken hoe zo'n individueel 
veranderingsproces verloopt.  
 
Ons brein speelt daarbij een belangrijke rol. In ons brein werken twee systemen. Systeem 1 is het 
onbewuste intuïtieve systeem. Systeem 2 is het rationele systeem. Systeem 1 wordt aangestuurd door 
het hersengebied dat zich evolutionair het eerst ontwikkeld heeft. Het belangrijkste doel van dit 
systeem is overleven. Systeem 2 heeft zich later ontwikkeld. Hier vindt de overweging en verdieping 
plaats. Systeem 1 is razendsnel, werkt binnen 0,2 seconde. Systeem 2 is lui en traag en vereist 
concentratie. Systeem 1 is waakzaam en heeft daarvoor 3 mechanismen: het fight/flight mechanisme 
dat bedreigingen registreert en binnen een seconde reageert, een energie bezuinigings mechanisme 
en een sociaal mechanisme dat tot kuddegedrag leidt. 
 
Het fight/flight mechanisme heeft zich in de loop van de evolutie zo ontwikkeld dat het niet alleen op 
fysiek gevaar reageert maar ook op psychologisch gevaar. De Amerikaanse psycholoog David Rock 
heeft daarvoor een model ontwikkeld: SCARF. SCARF staat (vertaald) voor status, zekerheid, 
autonomie, verwantschap en eerlijkheid. Gebeurtenissen, opmerkingen en incidenten die voor iemand 
bijvoorbeeld gezichtsverlies (verlies van status) met zich meebrengen zetten het fight/flight 
mechanisme in werking. 
Omgekeerd zorgt een positieve toename van de SCARF juist voor een versterking van vertrouwen en 
bereidheid tot samenwerking. 
 
Systeem 1 vraagt weinig energie. De werking van systeem 2 vraagt juist heel veel energie (25% van 
ons energieverbruik). Daarvoor kiest ons brein meestal voor de energiezuinige aanpak van systeem 1: 
gewoonten, patronen en samenhangen zien (ook als die er niet zijn), snelle conclusies trekken op 
basis van intuïtie en weinig op basis van objectieve informatie. 
 
Het sociale mechanisme van systeem 1 (spiegelneuronen) registreert emoties van andere personen. 
Negatieve emoties zoals boosheid of angst worden daardoor collectief. Emoties zijn dus besmettelijk.  
Samengevat: de dominantie van ons intuïtieve systeem 1 veroorzaakt een flinke belemmering tegen 
veranderen.  
 
Systeem 2 is het rationele deel van ons brein. Hier worden de afwegingen en overwegingen gemaakt. 
Met systeem 2 kunnen gewoonten en vaste patronen worden doorbroken. Dat vereist concentratie, 
focus en wilskracht. Omdat systeem 2 veel energie vraagt kun je niet teveel tegelijk veranderen. De 
kunst van de (cultuur)veranderaars (de raadsleden zelf) is om systeem 1 'in rust ' te brengen en 
systeem 2 te activeren. "Duwen en trekken" helpt niet. Het gaat veel meer om de individuele 
bereidheid om daar aan te werken. Door samen te werken aan een min of meer veilige omgeving. 
Bijvoorbeeld door je eigen emoties te herkennen en beheersen. Door respectvol (SCARF) met elkaar 
om te gaan. Door af en toe 'cooldown' momenten in te lassen. Door 'het er met elkaar over te hebben'. 
De vinger aan de pols te houden. Door ondanks de wens en noodzaak om de politieke verschillen 
zichtbaar te maken ook regelmatig te zoeken naar de gemeenschappelijkheid. 
 
Vervolgens is aan de hand van een compilatie uit de raadsvergadering van 4 juni 2012 gekeken wat 
gebeurt tijdens een raadsvergadering en wat voor effect dat heeft op de deelnemers. Hierbij is 
meerdere malen aangegeven dat het niet gaat om de casus of de personen in het filmpje, maar om de 
opbouw van de discussie. Het was dus niet de bedoeling ‘schuldigen’ aan te wijzen.  
 
In vijf subgroepen is naar aanleiding van het filmpje gesproken over het verloop van een dergelijke 
discussie, waarbij aan de orde kwam welke reacties dat destijds bij de deelnemers opriep en wat er 



dient te veranderen om dergelijke situaties tegen te gaan. De groepsbevindingen werden na dit 
moment nog niet plenair teruggekoppeld.  
 
Na een pauze is nader ingegaan op priming en framing. Priming is - kort gezegd - het creëren van een 
gunstig klimaat waarmee een ander positief kan worden beïnvloed. Een frame is het psychologische 
kader van waaruit we naar de ander kijken en waarmee we de informatie van de ander kleuren.  
Na een toelichting van de heer Mooij is in dezelfde vijf subgroepen als van de vorige opdracht 
gesproken over de beelden die bij de raad leven over het college en bij college over de raad en bij de 
coalitie over de oppositie en andersom. Ook dit is niet direct plenair besproken.  
 
Vervolgens hebben de deelnemers aan de hand van een korte vragenlijst voor zichzelf kunnen 
bepalen wat voor type politicus zij zijn. Hier is plenair nog even over doorgepraat, waarbij ook is 
geïnventariseerd welke (persoonlijke) veranderingen nodig zijn om de bestuurscultuur te kunnen 
veranderen. Daarbij zijn ook een aantal individuele doelstellingen geïnventariseerd. Een paar 
voorbeelden hiervan zijn: Een meer open blik naar anderen, meer investeren in persoonlijke relaties, 
positiviteit uitstralen binnen en buiten de raad en in gesprek gaan met elkaar.  
 
De volgende dag begon met een terugkoppeling vanuit de vijf werkgroepen door de gespreksleiders 
van de groepen. Een aantal zaken die hierbij naar voren kwamen, waren: 
- is onze cultuur ongewenst?/is er sprake van een ruziecultuur? 
- wat zijn de grenzen van fatsoen bij het optreden in de raad? 
- negatieve beeldvorming naar de buitenwereld. 
- er wordt op de man gespeeld. 
- het gaat niet meer over de inhoud. 
- er is veel onderling wantrouwen. 
- er is weinig onderling begrip. 
- er leven vergaande gevoelens van onveiligheid. 
- informatieverstrekking moet voor ieder raadslid gelijk zijn. 
- een goede rolvastheid is vereist. 
- persoonlijke verhoudingen spelen door; er is sprake van ‘openstaande rekeningen’. 
- de vergaderstructuur draagt bij aan verbetering. 
- gevoelens van boosheid/schaamte. 
 
Daarna is in drie roulerende groepen met een vaste gespreksleider en ‘trekker’ over drie thema’s 
gesproken: 
1. Hoe faciliteren we de individuele doelstellingen? 
2. Het bindende thema: Hoe kan het slechte imago van de gemeente worden verbeterd? 
3. Op zoek naar twee spelregels. 
 
In een plenaire gedeelte hebben de trekkers van de drie groepen een korte presentatie gehouden 
over de zaken die aan de orde zijn gekomen:  
 
In groep 1 is gesproken een veilige omgeving (respect, gelijk informatieniveau, acceptatie), het 
investeren in elkaar (begrip, behulpzaamheid), informatieve informele bijeenkomsten en het verlagen 
van de vergaderdruk. 
 
Groep 2 heeft als aandachtspunten genoemd: burgerparticipatie/stadsdebat, de rol van de media, 
betere besluitvaardigheid, leren kijken vanuit het perspectief van de inwoners en het zich houden aan 
genomen besluiten. 
 
Groep 3 heeft het gehad over de aanspreekvormen in de raad (spreek de partij aan, niet de persoon), 
spreek elkaar aan op gedrag, informeer vroegtijdig, voorkom ‘hijgerigheid’ in het 
besluitvormingsproces, respecteer genomen besluiten, ga bewuster om met de sociale media tijdens 
de vergaderingen en zorg op bepaalde momenten voor time-outs in de vergaderingen. 
 
Hierna is de vergadering afgesloten met als eindconclusie dat de werkgroep die de werkconferentie 
heeft voorbereid met nadere voorstellen komt om de ervaringen van de werkconferentie te vertalen in 
concrete acties op korte termijn voor de resterende raadsperiode. Hierbij kan desgewenst gebruik 
worden gemaakt van de expertise van de heer Mooij. 
 
Bijlage: 
Deelnemerslijst en groepsindelingen. 



Deelnemers werkconferentie 
 
Raadsleden 
 
H.C. Baanstra 
M. Bakker 
P. Bakker 
T. Biersteker-Giljou 
R.N. Bruin 
C.M. Dekker 
C.J. Dol-Cremers 
W.N. Fokker 
B. Fritzsche 
B.O.B. Haitsma 
A.A.J. Jellema 
F.C. Klut 
M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
W. Koning 
P. Koopman 
L. Kuipers  
M.L.C. Nihot 
D.R. Pastoor 
D.E. Pater  
R. Post  
R.T.G. Prins 
A.J. Pruiksma 
E.R. Rademaker 
P.R. Reenders 
B.J. Reiff 
T. Rijnten 
P. Schilt 
J.P. Verhoef (alleen dag 1) 
 
Collegeleden 
 
K.F. Schuiling 
P.N. Bruin 
S.C.G.M. den Dulk-Winder 
J.K. Visser 
 
Overig 
 
P. Salm 
J.E. Diepeveen 
M. Huisman 
F. Blok 
F.V.A. Hoogervorst 
R. de Jonge 
André Mooij 



Groepsindelingen 
 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 

Baanstra P. Bruin Haitsma Dol Bakker 

Biersteker Fritzsche Kolhorn Den Dulk Dekker 

R. Bruin Jellema Prins Kuipers Koning 

Pater Pastoor Pruiksma Nihot Reenders 

Schuiling Verhoef  Reiff Visser 

     

Hoogervorst De Jonge Diepeveen Blok Huisman 

 
 
 

Groep A Groep B Groep C 

Baanstra Dol Bakker 

Biersteker Den Dulk Dekker 

P. Bruin Fritzsche Jellema 

R. Bruin Kolhorn Koning 

Pastoor Kuipers Prins 

Pater Nihot Pruiksma 

Schuiling Reiff Visser 

 
 

 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 

Trekker Haitsma Dol Reenders 

Gespreksleider De Jonge Blok Huisman 

 


