
 

 

  Terugkoppeling functioneringsgesprekken GroenLinks 
Amsterdam, gehouden in het eerste en tweede 

kwartaal van 2020 

 

1. Samenvatting input uit gesprekken 

De functioneringscommissie voerde in januari en februari 2020 
gesprekken met alle raadsleden en dagelijks bestuurders (DB’ers) van 
GroenLinks Amsterdam. Dit waren de eerste gesprekken van de 
huidige collegeperiode. De commissie sprak medio 2019 al met de drie 
wethouders, en heeft dit direct voor het zomerreces 2020 nogmaals 
gedaan. Het is de bedoeling om voor de jaarwisseling opnieuw met de 
raadsleden en DB’ers te spreken. 
De focus van de gesprekken lag op de ontwikkeling die de politici deze 
collegeperiode hebben meegemaakt. Wat gaat er goed, wat kan er 
beter? Hoe gaat het met de partij als geheel? De belangrijkste punten 
die de functioneringscommissie in de gesprekken met raadsleden en 
DB’ers opvielen staan hieronder. Daarnaast heeft de commissie een 
longlist van aanbevelingen gemaakt, gericht op goede afspraken en 
versteviging van de organisatie voor een langere tijd, zodat er niet 
elke keer ‘from scratch’ hoeft te worden gewerkt. Daarover moet nog 
een gesprek binnen o.a. het bestuur plaatsvinden. Daarna komen we 
op terug bij de ALV.  
 

1.1 Algemeen beeld 

Het voeren van de functioneringsgesprekken is belangrijk 
 

- De politici geven aan dat ze het fijn vinden dat er 
functioneringsgesprekken worden gevoerd. Het helpt hen om te 
reflecteren op hun functioneren en dat van de hele fractie. 

- De gesprekken zijn positief en constructief. De raadsleden vertellen 
openhartig over hun werk, zowel over wat er goed gaat en beter 
kan. 

- De huidige manier om de gesprekken te organiseren werkt goed. De 
voorbereiding met format en inzet van twee tot drie leden van de 
commissie is nuttig. 

 



 

 

 
- Er is wel een verschil tussen de drie groepen gesprekspartners: wat 

duidelijk is en ook duidelijk naar voren komt is dat raadsleden de 
ondersteuning vanuit de partij het hardst nodig hebben omdat zij, in 
tegenstelling tot DB'ers en wethouders, geen ambtelijk apparaat tot 
hun beschikking hebben en het bovendien een functie is die zij vaak 
naast een andere baan doen. 

- DB’ers in de stadsdelen waren tot 2018 politiek gekozen en hadden 
functioneringsgesprekken op hun eigen afdeling. Nu ze zijn 
aangewezen door het college, is besloten de 
functioneringsgesprekken op federatieniveau te laten plaatsvinden. 

- Wethouders hebben een zware baan, maar er is ook goede 
ondersteuning beschikbaar, zowel in opbouw van de 
adviseringsstructuur, als ook op presentatie- en communicatie-
niveau. 

 
 

 Er gaat veel goed, zeker gezien de overgang van de vorige 
naar de huidige periode 

 
Dat is een niet geringe prestatie, zeker gezien de overgang van 
oppositie naar coalitie, en van middelgrote naar grootste partij. 
De gesprekken gaven een positief beeld van de ervaringen van de 
politici:  
 
- Ze ervaren plezier en zijn toegewijd. De fractie werkt onderling over 

het algemeen goed en in goede sfeer samen. 
- De samenwerking tussen fractie en college en tussen stedelijk en 

stadsdelen loopt over het algemeen goed. Er wordt regelmatig 
afgestemd, mensen weten elkaar te vinden. 

 

De start had gemakkelijker kunnen zijn  

- De fractieleden en DB’ers hebben inmiddels hun positie gevonden, 
maar de start verliep soms hobbelig. 

- Nieuwe politici zoeken de eerste één à anderhalf jaar naar hun rol. 
Zo  hebben raadsleden zeker in het begin behoefte aan meer 
ondersteuning en begeleiding bij het vervullen van hun functie. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Verbetering lijkt vooral te vinden in verdere 
professionalisering 

 
- De partij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om zich beter te 

organiseren. Er wordt steeds meer gedaan aan ondersteuning van 
individuele politici en aan het uitbouwen van de partij. 

- Er zijn wel duidelijk stappen te zetten om ook de positie van 
GroenLinks als meest invloedrijke politieke partij in Amsterdam te 
verstevigen. 

- Zo sneeuwt het lange-termijnperspectief in de gang van alledag 
regelmatig onder. De ondersteuning van de ontwikkeling van 
politici kan bijvoorbeeld ook beter. 
 

1.2 Beeld uit gesprekken met fractie gemeenteraad 

De raadsleden zitten over het algemeen goed in hun vel 
 

- Ze functioneren goed en vinden hun werk leuk. 
- De raadsleden zijn gemotiveerd en betrokken bij de stad en bij hun 

werk. 
- Het werk is soms zwaar. Dit komt door hoge belasting in uren, 

lange debatten en hoge druk in combinatie met een andere baan. 
- Ook de negativiteit binnen de politiek en op social media is soms 

moeilijk. Alle raadsleden hebben hier ervaring mee. Enkelen 
hebben structureel te maken met ernstige vormen van racisme en 
seksisme. 

 

Er heerst een goede sfeer in de fractie 
 

- Ook de fractie als geheel lijkt goed te functioneren. Er wordt over 
het algemeen goed afgestemd en de persoonlijke verhoudingen 
zijn goed 

- Zeker individuele leden zoeken soms naar hun houding ten 
opzichte van het college. Het is zoeken naar een balans tussen het 
kritisch volgen van het beleid en het in stelling brengen van de 
wethouders. 
 



 

 

 

Er zijn onderdelen waarop de fractie nog beter kan 
functioneren  
 

Het lijken vooral ontwikkelpunten die gedurende deze collegeperiode 
natuurlijkerwijs naar boven komen: 
 
- De fractie en het federatiebestuur kunnen meer doen om 

raadsleden die extern onder druk staan te ondersteunen. Zeker 
tijdens aanvallen op social media is dit nu niet afdoende om de 
persoon in kwestie zich psychologisch en politiek inhoudelijk 
gesteund te laten voelen. 

- Er is niet altijd tijd voor expliciete aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van raadsleden. Zowel voor hen die starten als meer 
ervaren leden kan dit hen effectiever maken en meer 
zelfvertrouwen geven. 

- Het lijkt de fractie soms te ontbreken aan een brede visie op de 
toekomst van de stad, met name wat betreft de rode 
onderwerpen. 
 

1.3 Beeld uit gesprekken met DB’ers 

De DB’ers werken goed en hebben plezier in hun werk 
 

- De DB’ers vinden hun werk voor het overgrote deel erg leuk. Ze 
zitten over het algemeen goed in hun vel. 

- Ze geven aan hun stadsdelen goed te kennen en constructief 
samen te werken met hun ambtelijke apparaat en bewoners en 
andere partijen. 

- De portefeuilles die de DB’ers hebben, sluiten over het algemeen 
goed aan bij hun voorkeuren en expertise. 
 

Het nieuwe stelsel heeft veel nadelen maar is niet 
onwerkbaar 
 

- De stadsdelen verliezen in het huidige stelsel invloed en hebben 
minder binding met wijken, burgers en ondernemers. 

- Ze lijken niet vleugellam te zijn geworden. Dit lijkt vooral te 
danken aan de inzet van de DB’ers en de kansen die de positie van 
GroenLinks in het college biedt. Welke invloed de DB’ers  



 

 

 
- kunnen hebben, hangt sterk af van de persoonlijke relaties en het 

samenvallen van hun agenda met die van het college. 
- In het huidige stelsel is de samenwerking tussen de 

stadsdeelcommissies en de dagelijks bestuurders niet altijd 
optimaal. 

- Binnen de dagelijks besturen van de stadsdelen wordt over het 
algemeen goed samengewerkt met de andere partijen. 
 

1.4 Beelden uit gesprekken met wethouders 
 
In 2020 verbetering in (organisatie van) ondersteuning 
  

Met de drie wethouders is gesproken in juni 2019, en opnieuw in juni 
2020. Wethouders beschikken over veel meer ondersteuning dan 
raadsleden, en kunnen de wijze van advisering mede zelf bepalen.  
 
- De gesprekken in 2019 lieten zien dat het eerste jaar ingrijpend 

was, want voor alle drie een nieuwe situatie: nooit eerder 
wethouder geweest, of zelfs nieuw in de politiek; nooit eerder de 
grootste partij geweest, dus vol in de wind, etc. 

- Bij alle drie wethouders zijn de lacunes die in 2019 nog bestonden, 
opgelost/ingevuld.  

- In 2020 gaven ze aan dat ze – ondanks de zwaarte van de functie, 
en de specifieke problemen in hun portefeuilles – veel bevrediging 
in dit werk vonden. Onderlinge samenwerking (met collega’s van 
GroenLinks en die van de andere coalitiepartijen) is goed.  

- Ook de verhouding met de eigen raadsfractie, maar ook die met de 
andere raadsleden is goed. 

 
 
2. De nabije toekomst 
 
Op korte termijn kan worden gestart met een aantal 
verbeteringen 
 

De functioneringscommissie heeft het federatiebestuur geadviseerd 
voor de korte termijn (dus nog in deze periode): 
 

 
 



 

 

- Bij de aanstaande gesprekken expliciet te bespreken wat de 
politici aan ondersteuning zouden willen ontvangen: bijv. 
coaching / klankbordgroep / cursussen en zo mogelijk alsnog aan 
te bieden. 

- Maak voor functioneringsbeleid een ‘witboek’ waarin taken 
worden vastgelegd. 

- Zorg voor een ‘dakpanconstructie’ in de termijnen voor het 
fractiebestuur: d.w.z. zorg ervoor dat bij wisseling van raad en 
college na de verkiezingen een flink deel van het bestuur blijft om 
zo goed mogelijk aan ondersteuning en inbedding te kunnen 
werken. 

- Zet een coachingspool op, waarvan leden en oud-politici deel 
kunnen uitmaken. 

- Zoek als fractie en federatiebestuur uit hoe individuele raadsleden 
beter kunnen worden geholpen en opgevangen als zij in hun werk 
worden geconfronteerd met racisme en/of seksisme. 

- Maak meer ondersteuningsgroepen voor het federatiebestuur, 
(zoals ook deze functioneringscommissie) opdat niet elk bestuur 
alles weer opnieuw moet uitvinden. 
 
 

    Het federatiebestuur neemt deze adviezen ter harte en is hier 
inmiddels mee aan de slag gegaan. 

 
 

September 2020, de functioneringscommissie: 
Avni Turgut, Willemijn Ruberg, Ruben Keijser, Jeanine van 

Pinxteren 
 
 
 


