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Bijlage(n):  C.V.  

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Onze Griffier, de heer  L.C.A.W. Graafhuis, gaat op 1 juli 2017 met pensioen. Uw Staten hebben in februari jl. 

aangegeven het wenselijk te vinden de vacature die ontstaat zo spoedig mogelijk te vervullen, bij voorkeur voor 

het zomerreces 2017. Het streven was dat uiterlijk in de laatste vergadering voor het zomerreces uw Staten een 

benoemingsbesluit zouden kunnen nemen over een voorgedragen kandidaat.  

  

Voorgeschiedenis 

Eind 2016 is gestart met het wervingsproces voor een nieuwe Griffier. De verantwoordelijkheid voor het 

wervingsproces van de nieuwe Griffier ligt bij het fractievoorzittersconvent, de besluitvorming over de benoeming 

is aan Provinciale Staten. 

Voor het wervingsproces is een Plan van Aanpak opgesteld dat 28 november 2016 in een schriftelijke ronde aan 

de leden van het fractievoorzittersconvent is voorgelegd en na beantwoording van enkele vragen akkoord is 

bevonden. 

Bij de wervingsselectie hebben wij ons laten bijstaan door een extern wervingsbureau, waarbij volgend op een 

uitvraag aan drie gespecialiseerde bureaus en na een beoordeling van de bureaus op kwaliteit en prijs het 

wervingsbureau Public Spirit is geselecteerd. Dit bureau heeft het gehele wervingsproces begeleid. 

 

Essentie / samenvatting 

Ten behoeve van een op te stellen profielschets zijn gesprekken gevoerd in de werkgeverscommissie, met 

de medewerkers van de Griffie en met (andere) betrokkenen bij het werk van de Griffier. Ook het 

fractievoorzittersconvent van 30 januari jl. was gewijd aan de op te stellen profielschets. 

Op basis van deze gesprekken heeft Public Spirit een profielschets opgesteld waarmee uw Staten op 6 februari 

hebben ingestemd. Uw Staten hebben in dezelfde vergadering besloten een selectiecommissie in te stellen 

bestaande uit de dames H.J. Keller en E.J. Broere en de heren C. de Kruijf (voorzitter), N.J.P. Hoefnagels  en 

A.H.L. Kocken. Ook besloten uw Staten de commissaris van de Koning, de heer W.I.I. van Beek, als adviseur aan 

de selectiecommissie toe te voegen. 
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De daadwerkelijke zoektocht is gestart na de bespreking en vaststelling van de profielschets in uw vergadering 

van 6 februari, tegelijkertijd in- en extern. Er zijn onder meer in de belangrijkste media advertenties geplaatst. 

Mogelijk geschikte kandidaten die Public Spirit uit haar eigen bestand heeft benaderd en die aangegeven hebben 

interesse te hebben in de functie, en de sollicitanten die op de advertenties hebben gereageerd, werden 

opgenomen op een longlist van kandidaten. Er hebben in totaal 73 kandidaten gesolliciteerd op de vacante 

functie. De kandidaten waren divers, zowel qua leeftijd, werkervaring, sekse als etnische achtergrond. Op basis 

van een beoordeling van de ingekomen sollicitaties en gevoerde gesprekken heeft het wervingsbureau de 

selectiecommissie naast de longlist een shortlist van 10 kandidaten voorgelegd. De selectiecommissie heeft na 

bespreking van de 10 kandidaten besloten met zes van hen een eerste selectiegesprek te voeren. 

Na deze eerste ronde selectiegesprekken op 4 april jl. heeft de selectiecommissie in de daaropvolgende ronde op 

19 april met drie van hen een tweede gesprek gevoerd. Voorafgaand aan het tweede gesprek zijn over de drie 

overgebleven kandidaten referenties ingewonnen. 

De selectiecommissie heeft na de tweede gespreksronde geoordeeld dat alle drie de kandidaten geschikt zijn 

voor de vacante functie. Mevrouw C.A. (Karin) Peters werd gezien als de meest geschikte kandidaat voor de 

vacature Griffier. Het fractievoorzittersconvent is op 19 april mondeling geïnformeerd over de stand van zaken 

van de invulling van de vacature.  

Op 20 april heeft de voorkeurskandidate een “advies-bij-benoemings-gesprek” gevoerd met de medewerkers van 

de Griffie. 

 

Behalve de bovengenoemde gesprekken heeft voorafgaande aan het opstellen van dit benoemingsvoorstel  

nog een aantal acties plaatsgevonden. Er is een arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd met de voorzitter van de 

werkgeverscommissie en tenslotte heeft kandidate kennismakingsgesprekken gevoerd met het 

fractievoorzittersconvent en met de provinciesecretaris. 

 

De met kandidate gevoerde gesprekken en de ingewonnen referenties hebben de selectiecommissie gesterkt in 

haar overtuiging dat mevrouw Peters de beste kandidaat is om benoemd te worden tot Griffier bij de provincie 

Utrecht.  

Indien Provinciale Staten instemmen met het benoemingsvoorstel zal de mevrouw Peters op 1 juli 2017 in dienst 

treden als Griffier van Provinciale Staten van de provincie Utrecht.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een goed functionerende Statengriffie. 

 

Financiële consequenties 

De loonkosten en wervingskosten komen ten laste van het Personeelsbudget van de Griffie.  

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De invulling van de vacature Griffier is van groot belang voor het bestuurlijk en politiek functioneren van de 

provincie Utrecht. Door de betrokkenheid van uw Staten bij de opstelling van het functieprofiel, de selectie en 

door de  uiteindelijke besluitvorming over de benoeming in Provinciale Staten is verzekerd dat het aspect 

bestuurlijke/politieke sensitiviteit van de kandidaten expliciet aan de orde is gekomen. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

n.v.t. 

 

Namens de selectiecommissie, 

Kees de Kruijf, Voorzitter  
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 29 mei 2017; 

 

Gelezen voorgaande toelichting op de procedure en constaterende dat de voorgedragen kandidate voldoet aan 

de eisen zoals die zijn opgenomen in de door Provinciale Staten vastgestelde Profielschets voor de vervulling van 

de vacature Griffier;  

 

Overwegende:  

- dat de selectie van de kandidate op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen; 

- de wettelijke rol (artikel 104 van de provinciewet) die Provinciale Staten hebben bij de benoeming van de 

Griffier; 

  

Besluiten:  

 

Mevrouw C.A. Peters, woonachtig te Hillegom, met ingang van 1 juli 2017 te benoemen tot Griffier van 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht.  

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

Griffier, 

 

 


