SUCCESVOLLE WETHOUDERSTRAINING IN AMSTERDAM
Op 10 en 11 oktober vond de wethouderstraining van PAB plaats in het
Galaxy Hotel NH in Amsterdam. Op deze stijlvolle locatie gaven Aart-Jan
Moerkerke en Joost Eerdmans op een bevlogen en interactieve manier
training aan de groep enthousiaste deelnemers. Het waren interessante
dagen die gevuld waren met theorie, casussen en rollenspellen. Politiek
Adviesbureau PAB wil de trainers, maar ook de deelnemers bedanken voor
hun inzet die er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat het goede en
leerzame dagen zijn geworden.

De eerste module vond plaats op 10 oktober in de ochtend. De deelnemers
hadden eerder al de reader thuisgestuurd gekregen, dus wisten in
hoofdlijnen al wat er aan de orde zou komen. Module 1 ging over ‘Het
college en de ambtenaren’. Joost Eerdmans is zelf wethouder in Capelle aan
den IJssel en nam als trainer de deelnemers mee in zijn ervaringen door de
jaren heen en gaf daarbij nuttige tips en trucs. Zijn presentatie bevatte
interessant beeldmateriaal en treffende casussen. De acht deelnemers
herkenden zich er goed in. De module werd afgesloten met een rollenspel.

Er werd een bewonersavond nagebootst waarin gesproken werd over het al
dan niet behouden van een zebrapad. Alle deelnemers kregen een rol
toebedeeld: als wethouder verkeer, als wethouder wijkzaken, als
ambtenaar, als bewoner etc. En natuurlijk kregen een paar deelnemers de
rol van observant met als taak om achteraf hun kritiekpunten naar voren te
brengen. Het zorgde nogal eens voor hilarische momenten, vooral toen ‘de
bewoner’ tussendoor even naar huis belde om met zijn thuisfront te delen
dat het "een zooitje is bij de gemeente" en dat "de ambtenaren het voor het
zeggen lijken te hebben in plaats van de wethouders".
Na een verzorgde lunch werd in de tweede module ingezoomd op ‘De
coalitie en de raad’. Aart-Jan Moerkerke is jarenlang zelf wethouder
geweest en is momenteel burgemeester van de gemeente Strijen. Hij
vertelde enthousiast over waar hij zoal tegenaan is gelopen als wethouder
en hoe je daar als wethouder mee om zou kunnen gaan. Ook deze
module was aangenaam en interactief. Alle deelnemers voelden zich vrij om
ook hun handelswijzen te delen en zo ontstond al snel een interessante
uitwisseling van lastige momenten en ervaringen.
In het rollenspel werd een spoed coalitie overleg nagebootst. Wat nu als er
binnen een coalitie principieel anders gedacht wordt over een bepaalde
kwestie en hierover niks is geregeld in het coalitie akkoord? Hoe ga je daar
zo mee om dat wordt voorkomen dat er een breuk komt in de coalitie maar
ook wordt voorkomen dat er coalitiegenoten achterblijven met
gezichtsverlies? Het werd een enerverend schouwspel en bij de analyse
kwamen interessante inzichten naar voren.

Na zo’n hele dag training was het vervolgens tijd voor wat ontspanning. Er
werd gezellig met elkaar geborreld in 'Bar King Willem' waarna het diner
werd geserveerd. Onder het genot van lekker eten en drinken werden ook
hier veel ervaringen uitgewisseld. Aan het einde van de avond bleven
sommigen in het hotel overnachten en gingen sommigen naar huis. De
volgende ochtend, op 11 oktober, kwam de derde en laatste module aan
bod over ‘Bewoners en media’.
Vroeg of laat kom je het tegen als wethouder: een lastig project dat
gerealiseerd moet worden in een wijk waar de meeste bewoners in de
directe omgeving tegen zijn. Wat nu als er een project voor begeleid wonen
moet worden uitgerold in een sociaal gevoelige wijk? Hoe leg je aan de
bewoners uit dat het voor het algemeen belang van de stad echt het beste is
dat dat project doorgang vindt? Kun je van de mensen verwachten dat ze na
een goede uitleg positiever denken over de plannen? En zo nee, is dat erg?
Het kwam allemaal uitgebreid aan de orde.

Tot slot ‘de media’. Er zijn heel wat filmpjes op internet te vinden waarin
bestuurders en politici de fout in gaan. Bijvoorbeeld het bekende Geen Stijl
filmpje met Ella Vogelaar. “Hoe zou je zelf reageren?” Ook hier werden
bruikbare aandachtspunten meegegeven. Bij de eindevaluatie bleek dat de
deelnemers het als goede en leerzame dagen hebben ervaren. Een
deelnemer: “PAB training was waardevol, informatief en leuk!”. Ook de
trainers - Aart-Jan Moerkerke en Joost Eerdmans - en de organisator Politiek
Adviesbureau PAB kijken er met een positief gevoel op terug. De training is
voor herhaling vatbaar.
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