Waarom is er eigenlijk een
vergadermodel?
Keuzes maken is zelden eenvoudig. Zeker als het
om politiek gaat én vooral als de keuze niet door
een iemand maar door een hele groep moet
worden gemaakt.
Maken mensen individueel gezien hun
afwegingen vaak al onbewust, het wordt
ingewikkelder wanneer zo’n besluit in het
openbaar en gezamenlijk genomen moet worden.
Vergadermodellen knippen de de besluitvorming
op in dezelfde fasen waar ook individuen een
besluit mee nemen. Eerst verkennen wat de opties
zijn (beeldvormen), dan het nut of het belang van
die opties beoordelen (oordeelvormen) en
uiteindelijk een afweging maken (besluitvormen).
Tegennatuurlijk
Het vergadermodel moet de garantie bieden dat
een volksvertegenwoordiging een weloverwogen,
inzichtelijk en invoelbaar besluit neemt. Of je dit
nu in een traditioneel stelsel van vakcommissies
of in een politieke markt doet, door deze
verschillende fasen in verschillende
vergaderingen of vergaderdelen te beleggen,
worden de leden van de volksvertegenwoordiging
feitelijk ertoe gedwongen deze stappen samen te
doen in plaats van uitsluitend in hun hoofd of in
de fractie. Het resultaat is dat de belangen,
principes en argumenten zorgvuldiger worden
verzameld en meer transparant worden
afgewogen.
Voor de meeste mensen is dit tegennatuurlijk —
het is veel makkelijker om zelf of met
gelijkgestemden te beslissen. Maar zo werkt
democratie niet; het vergadermodel moet juist
zorgen dat de leden samen afwegen en besluiten.
Vandaar dat zo veel raadsleden en Statenleden
het zo moeilijk vinden om met een vergadermodel
te werken.
Leren vergaderen
In onze programma’s zorgen we dat de leden
duidelijk wordt gemaakt hoe het vergadermodel
werkt, en ook waaróm het zo werkt. Zo leren ze
het gebruiken en doorgronden.
Daarnaast besteden we aandacht aan de
aanvullende elementen van het vergadermodel.
Zoals het moment inspreken, het gebruik van een
termijnagenda voor de raad en de rol van de
agendacommissie (zie ook pagina X van deze gids).
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Beter besluiten met het
vergadermodel
De meest gehoorde klacht over het
politiek proces moet toch wel zijn:
‘voorzitter, we zijn de commissievergaderingen aan het overdoen’. In ons
programma Beter werken met het
vergadermodel helpen we de leden meer
vat te krijgen op wat een vergadermodel
behelst én hoe je het gebruikt om de
besluitvorming beter te maken.
Door onze ervaring met het werken in ruim honderd
gemeenten – gecombineerd met de vele observaties van
de Mystery Burger – weten we als geen ander dat
ongeacht vergadermodel, bovenal mores, mate van
betrokkenheid van de bevolking enzovoorts bepalend
kunnen zijn in de kwaliteit van de besluitvorming.
Dat kunnen ogenschijnlijk kleine dingen zijn zoals
‘wanneer laat je insprekers toe?’ tot aan definities van
termen als beeldvorming en oordeelsvorming. En wat
men afspreekt over de (kaderstellende) rol die de
gemeenteraad inneemt ten opzichte van het college.
Kortom: de helderheid over de rol die de gemeenteraad
heeft en duidelijkheid over de manier van werken en
over hoe een politiek besluit tot stand komt.
Inmiddels werkte het Periklesinstituut met tientallen
gemeenten aan het vergadermodel. Soms om een heel
nieuw vergadermodel op te starten (bijvoorbeeld na een
herindeling), soms om het te evalueren en soms om
ervoor te zorgen dat de leden het vergadermodel beter
in de vingers en in het hoofd krijgen.

Doel en opzet
Met onze opzet helpen we de leden het vergadermodel
te gebruiken en te doorgronden. We besteden niet
alleen aandacht aan de vergaderstructuur, ofwel de
afspraken, ordening en regels. Ook aan de vergadercultuur, de manier van omgaan en onderliggende
verhoudingen, komen aanbod. Als laatste is er aandacht
voor de vaardigheden om het model te gebruiken en zo
de besluitvorming samen beter te maken.

Voor de volksvertegenwoordiging

Programma
Om raden en Staten beter met het vergadermodel te laten werken, ontwikkelde het Periklesinstituut een driedelig
programma. Elk onderdeel kan ook los ingezet worden.
Met de evaluatie van het programma onderzoeken we of het huidige vergadermodel nog wel past bij de manier van
werken. Dat hoeft niet per se te leiden tot aanpassingen, soms is een kleine herformulering of uitleg voldoende om het
vergadermodel beter tot z’n recht te laten komen. Om een model aan te passen of zelfs te ontwerpen maakten we een
aanpak om dat samen met de volksvertegenwoordiging te doen, zodat het nieuwe model past bij hun wensen én de
vergadercultuur. Als laatste ontwikkelde we trainingen waarmee we de de leden leren om te gaan met het model en hoe
je op iedere verschillende soort vergadering voorbereid.

Door onze ruime ervaring met
vergadermodellen zijn we in staat
om samen met de raad te komen tot
een scherpe evaluatie van het
vigerende model. Wat vinden de
raadsleden moeilijk? Waar zit het
model de meningsvorming in de
weg? Past het model bij onze
vergader- en debatcultuur?
Met diepte-interviews en een
vragenlijst aan alle leden halen we
hun ervaringen en opinies op. Aan
het eind brengen we verslag uit van
de opgehaalde meningen én de
punten waar men het wellicht
oneens is. De bevindingen
presenteren we in een interactieve
sessie, die leidt tot ons eindverslag
met aanbevelingen. Het programma
laat zich goed combineren met een
observatie (zie pagina X).

Voor ons is het ontwerpen of
aanpassen van een vergadermodel
hetzelfde als het in kaart brengen en
verbeteren van de vergadercultuur
en het effectiever leren vergaderen
en besluiten. Immers: structuur,
cultuur en vaardigheden zijn niet
van elkaar te scheiden. Als er aan
één iets verandert, heeft dat direct
invloed op de anderen.
Samen met gemeenten en
provincies ontwikkelden we een
aanpak om de gewenste vergadermores in kaart te brengen. De rol van
de raad, inhoud versus debat, maar
ook aansluitende aspecten zoals
spreektijd, rol van de agendacommissie en bestuurlijke verhoudingen komen aan bod. Zo ontstaat
er een vergadermodel dat past bij de
gewenste vergadercultuur.

Leren vergaderen is al moeilijk,
sámen leren besluiten is al helemaal
ingewikkeld. Naar aanleiding van
onze ervaringen met
vergadermodellen ontwierpen we
een training om raads- en
Statenleden te helpen werken met
het vergadermodel.
We leren ze zich voor te bereiden op
de verschillende fases in het
besluitvormingsproces. Met het
toepassen van argumentatieve
technieken ontdekken ze hoe je
collega-volksvertegenwoordigers
ondervraagt om samen de beeld- en
oordeelsvorming aan te scherpen.
En hoe ze zo de besluitvorming in de
raad of Staten voorbereiden — en
deze beter maken.

Na afloop
Met meer begrip over het functioneren van het vergadermodel én goed gebruik van de technieken en vaardigheden die
er bij horen, is de volksvertegenwoordiging in staat beter besluiten te nemen.

Duur

• Evaluatiegesprekken met
enkele leden van 1,5 uur en een
vragenlijst voor alle leden.

• Bijeenkomst van één dagdeel
• Drie ontwerpsessies van 1,5 uur
• Twee dagdelen training

Opbrengst
Een vergadermodel passend
bij de eigen vergadercultuur
Inzicht in vergaderprocessen
en technieken
Politiek scherper op
argumentatieve afweging en
inhoud

Kosten
Evaluatie
• Interviews en
Vragenlijst
• Rapportage

€ 4.000

Ontwerp
• 3 ontwerpsessies
• Rapportage

€ 3.600

2 dagdelen training
met 2 trainers

€ 2.440

*Deze opgave is een indicatie. Definitieve opgave is afhankelijk van de grootte van de volksvertegenwoordiging en de gekozen aanpak.
Werken met het vergadermodel
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