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Mr. dr. A.G. Mein1

U vraagt wij draaien? Veranderingen in de plaats en 
rol van de jurist binnen de gemeente

Gst. 2019/70

1. De jurist van tegenwoordig

‘Je verstaat de kunst om de regelgeving ook naar de geest 
van de wet te interpreteren door het maken van zorgvul-
dige afwegingen tussen de wettekst, het beoogde doel 
en het maatschappelijke als ook het politieke draagvlak.’ 

‘Bovendien ben je in staat om je rug recht te houden in 
bestuurlijk complexe situaties. Natuurlijk mag je mee-
buigen, maar dit moet niet je natuur zijn. Aantoonbare 
competenties als creativiteit, netwerken en out-of-the-
box denken in combinatie met een gezonde dosis organi-
satiesensitiviteit, zijn er belangrijk.’

‘Je hebt een goed gevoel bij kansen in het kader van pre-
mediation/oplossingsgericht werken, je kan goed luis-
teren, je hebt gevoel voor humor en een gezond vermo-
gen tot relativering.’

Een willekeurige greep uit drie recente vacatureteksten 
voor gemeentejuristen.2 Afgezien van het typische jargon, 
vallen de creatieve en sociale vaardigheden op die wor-
den verlangd van de kandidaten. Vanzelfsprekend geldt het 
beschikken over gedegen juridische vakkennis en -vaar-
digheden als basiseis, maar de vacatureteksten worden 
gedomineerd door functie-eisen als: organisatiesensitief, 
pragmatisch en oplossingsgericht, overtuigingskracht en 
draagvlak creëren, ondernemend en daadkrachtig, proactief 
en flexibel.
Dit beeld intrigeert mij. Wat zeggen deze geprononceerde, 
niet-vakinhoudelijke eisen over de jurist en de rol die hij 
wordt geacht te vervullen binnen de gemeentelijke organi-
satie? Welk beeld van de jurist en, meer in het algemeen, de 
rol van het recht licht daaraan ten grondslag? In deze be-
schouwing ga ik, op basis van vacatureteksten, in op de ver-
anderende plaats en rol van de jurist binnen de gemeente. 
Uit de vacatureteksten komt het beeld naar voren van een 
‘dienende jurist’. Ik plaats daar een ‘waakzame jurist’ tegen-
over. 

2. De juridische functie binnen de gemeente

Om te beginnen schets ik kort hoe de juridische functie 
zich heeft ontwikkeld binnen de gemeente en welke plaats 
juristen tegenwoordig innemen binnen de gemeentelijke 
organisatie.

1 Arnt Mein is lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam, 
faculteit Maatschappij en Recht. 

2 Aan de hand van een zoektocht door de website gemeentebanen.nl (ruim 
30 juridische vacatures op 7/1/2019). 

Oorspronkelijk was de juridische functie binnen gemeen-
ten ondergebracht op centraal niveau, op de secretarie.3 De 
juristen vervulden daar een staffunctie ten behoeve van de 
gemeentesecretaris (veelal ook een jurist). In het kader van 
de spreekwoordelijke parafencultuur beoordeelden zij de 
stukken die werden voorgelegd aan het gemeentebestuur. 
Eind vorige eeuw gingen gemeenten in het kader van het 
New Public Management over op het concern/dienstenmo-
del. Tegenover de bureaucratische werkwijze die tot dan toe 
werd gehanteerd, werd een meer bedrijfsmatige geplaatst 
naar het voorbeeld van de private sector. In dit kader wer-
den zelfstandige, gedeconcentreerde diensten in het leven 
geroepen, die integrale verantwoordelijkheid droegen voor 
beleid en uitvoering. Leidinggevenden droegen voortaan 
ook de verantwoordelijkheid voor de juridische dimen-
sie van het werk binnen hun dienst. In dat kader werden 
de juristen ondergebracht in de lijn, bij de vakdiensten. Op 
concernniveau bleef nog een bescheiden juridische staf 
over voor dienstoverstijgende juridische aangelegenheden 
en juridische kwaliteitszorg. Waar de juridische functie 
aanvankelijk nog duidelijk herkenbaar was, raakte die ver-
snipperd over uitvoeringsorganisaties.
Als voorlopig laatste stap in deze ontwikkeling is, rond de 
eeuwwisseling, de juridische staf in veel gemeenten sa-
mengebracht met andere ondersteunende functies in een 
gemeenschappelijke, facilitaire dienst: het shared services 
center. Juridisch advies werd vanaf dat moment gezien als 
een dienst die men kon betrekken bij een algemeen service-
centrum.

Driedeling
Op dit moment tekent zich binnen gemeenten een driede-
ling af in de juridische functie. Dat wil zeggen, uitvoerende 
juridische werkzaamheden als lijnfunctie op het niveau van 
de vakdienst, advisering en de behandeling van bezwaar- en 
beroepsschriften als staffunctie of in een gemeenschappe-
lijk servicecentrum en juridische kwaliteitszorg als con-
trolfunctie.4 

3. Het profiel van de gemeentejurist

In het verlengde van deze ontwikkelingen, worden aan ju-
risten andere eisen gesteld.

3 H.B. Winter, ‘Juridische kwaliteitszorg bij decentrale overheden’, in: I. 
Timmer & A.G. Mein, Legal Management. Realiseren van juridische kwali-
teit, Den Haag: Boom juridisch 2018, p. 130-132.

4 A.G. Mein & I. Timmer, Wiens zorg is de kwaliteit? Nieuwe eisen aan 
juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten, Leiden: VJK 2016, p. 14-15 
en H.B. Winter 2018, p. 132. Zie ook Andersson Elffers Felix, Oplegnotitie 
onderzoek kwaliteit juridische functie, Utrecht: 2017, p. 2 en H. Vogel, 
Krachtige juridische kwaliteit. Over juridische kwaliteit, control en compli-
ance bij publieke en maatschappelijke organisaties, Zwolle: Mariënburg-
Advies BV 2015, p. 25-27.
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Proactief en oplossingsgericht
Waar gemeentejuristen zich traditioneel meer afwach-
tend en terughoudend opstelden, wordt van hen in toene-
mende mate een proactieve en oplossingsgerichte houding 
verwacht. In een onderzoek dat ik verrichtte naar de staat 
van de juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten, ver-
woorden leidinggevenden van juridische afdelingen hun 
verwachtingen als volgt.5

‘Het gaat om spreken in plaats van preken. Een jurist 
die oog heeft voor het grotere geheel en niet alleen het 
juridische belang, maar ook andere belangen.’ 

‘Een goed jurist geeft geen juridisch antwoord.’ 

‘Je moet een goed jurist zijn, maar ook gehoord en gezien 
worden.’ 

Zij zetten zich daarmee af tegen het traditionele beeld van 
de jurist als formalistisch en weinig flexibel. Dat wil zeggen 
dat gemeentejuristen tegenwoordig niet meer kunnen vol-
staan met het (vrijblijvend) toetsen van de juridische houd-
baarheid van regelgeving en beleid, maar geacht worden 
actief mee te werken aan het ontwerp en de realisatie daar-
van. Geen normatief oordeel over de rechtmatigheid, maar 
een zakelijke taxatie van de risico’s. Meer dan een rechts-
statelijke, wordt van hen een instrumentele opstelling ver-
wacht. Daartoe dienen zij in het bijzonder te beschikken 
over de nodige communicatieve vaardigheden. 

Van ‘slagboom’ naar ‘enabler’
Treffend in dit verband is de metafoor waarmee, in een 
meer recent onderzoek naar de kwaliteit van de juridische 
functie door Andersson Elffers Felix (AEF), de noodzakelijke 
doorontwikkeling van de gemeentejurist wordt beschreven 
als die van ‘slagboom’ naar ‘enabler’.6 Niet een jurist die al-
leen maar nee zegt, maar ook aangeeft hoe het wel kan. De 
enabler is (naast vakbekwaam) proactief, oplossingsgericht, 
verbindend en omgevingsbewust, aldus AEF.

4. Een veranderend speelveld voor 
gemeentejuristen

Het veranderde verwachtingspatroon ten aanzien van juris-
ten staat niet op zichzelf, maar moet worden gezien tegen 
de achtergrond van veranderingen in denken en werken 
binnen de lokale overheid.

De participatieve democratie
Zo zijn gemeenten in toenemende mate een participatie-
ve bestuursstijl gaan hanteren.7 Dat wil zeggen dat beleid 
wordt ontwikkeld en uitgevoerd binnen wisselende net-
werken van maatschappelijke actoren. Daarbij speelt de ge-

5 A.G. Mein & I. Timmer 2016, p. 25-27.
6 AEF 2017, p. 4.
7 Ook wel genoemd de Doe-democratie. De Doe-democratie. Kabinetsnotitie 

ter stimulering van een vitale samenleving, Den Haag 2013.

meente een voorwaardenscheppende rol en stelt het zich op 
als een gelijkwaardige partner. Anders gezegd: van vertica-
le- naar horizontale sturing (of zelfsturing).
Dit betekent dat andere, nieuwe eisen worden gesteld aan de 
gemeenteambtenaar, zoals een meer proactieve- en op sa-
menwerking gerichte houding. Het komt bijvoorbeeld goed 
tot uitdrukking in de volgende advertentietekst, waarin een 
jurist wordt geworven.8

‘Helmond is een stad in beweging. Er heerst een hands 
on mentaliteit. Binnen de gemeente is veel ruimte voor 
creatieve en vernieuwende mensen. Bovendien is de ge-
meentelijke organisatie volop bezig om invulling te ge-
ven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden 
gemaakt op basis van interactie met inwoners, organi-
saties en groepen uit de samenleving. We focussen ons 
meer en meer op onze doelen en veel minder op regels 
en systemen. Dit laat onverlet dat er wel aandacht moet 
zijn voor het juridische kader dat voor het handelen van 
de gemeente bepalend is. Vanuit Bestuurs-Juridische On-
dersteuning (BJO) houden wij dit kader in de gaten. BJO 
ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken 
van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen.’

Oplossingsgericht werken bij bezwaar
Een andere verandering binnen de lokale overheid is de in-
troductie van het oplossingsgericht werken bij het behan-
delen van bezwaarschriften, ook wel genoemd de informele 
aanpak.9 In dit kader worden bezwaarbehandelaars geacht 
met behulp van mediationvaardigheden na te gaan in hoe-
verre het mogelijk is een bezwaarschrift op een informele 
en alternatieve wijze af te doen, waardoor het achterlig-
gende probleem zo veel mogelijk wordt opgelost. Mocht een 
hoorzitting toch wenselijk zijn, dan moeten zij ervoor zorg 
dragen dat die procedure zoveel mogelijk als rechtvaardig 
wordt ervaren. De traditionele behandeling van bezwaar-
schriften bleek namelijk onbevredigend, zowel voor de be-
zwaarmaker als de gemeente. 

De jurist van de toekomst is ‘T-shaped’
in de onderzoeksliteratuur over juridische professiona-
liteit wordt het beeld dat hier opdoemt van de moderne 
(overheids)jurist getypeerd als de ‘T-shaped lawyer’.10 De 
T-shaped lawyer combineert specialistische juridische ken-
nis (de staander van de T), met generieke kennis en vaardig-
heden uit andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de sociale of 
natuurwetenschappen, bedrijfskunde of informatietechno-
logie (de ligger van de T). Een en ander tegen de achtergrond 
van maatschappelijke veranderingen als de ontwikkeling 
van de netwerksamenleving, digitalisering en globalisering. 
Die vereist van vakjuristen een interdisciplinaire benade-
ring bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dit 

8 Aan de hand van een zoektocht door de website gemeentebanen.nl (ruim 
30 juridische vacatures op 7/1/2019). 

9 Zie de website prettigcontactmetdeoverheid.nl. 
10 E. Mak, The T-shaped Lawyer and Beyond. Rethinking legal professionalism 

and legal education for contemporary societies (oratie Universiteit Utrecht), 
Den Haag: Eleven International Publishing 2017, p. 11-19.
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heeft overigens ook zijn weerslag op de juridische opleidin-
gen, getuige de opkomst van interdisciplinaire honourspro-
gramma’s aan de rechtenfaculteiten.11

5. Onevenwichtige functie-eisen

De ronkende teksten op de vacaturesites voor juristen 
weerspiegelen de verandering in het denken over de wijze 
waarop juristen binnen de gemeente geacht worden hun 
functie te vervullen. Het verklaart waarom het accent zo 
nadrukkelijk op communicatieve- en adviesvaardigheden is 
komen te liggen.
Het aangescherpte profiel van de gemeentejurist past op 
zichzelf genomen goed in de huidige tijdgeest en zal on-
getwijfeld bijdragen aan zijn effectiviteit. Toch heb ik er de 
nodige reserves over. Uit de voorkeur voor dit type jurist 
spreekt namelijk een sterk instrumentele benadering van 
het recht. Dat wil zeggen het recht als instrument om be-
leidsdoelen te realiseren. In deze benadering draagt de jurist 
proactief en creatief bij aan het realiseren van maatschap-
pelijke doelen, zoals beoogd door het democratisch geko-
zen bestuur. Deze benadering vind ik nogal onevenwichtig. 
Het reduceert de jurist tot een soort handyman van het be-
leid. Belangrijker is dat op deze wijze de waarborgfunctie 
van het recht uit het oog dreigt te worden verloren. Dat wil 
zeggen, het bewaken van de zorgvuldigheid en evenredig-
heid van de besluitvorming door het bestuur en het bieden 
van rechtsbescherming. Het recht kent immers een twee-
ledige functie: instrument en waarborg.12 Die behoren in 
een democratische rechtsstaat in evenwicht te zijn.13 Zodat 
burgerparticipatie niet leidt tot het recht van de sterkste of 
informeel maatwerk niet tot willekeur en (ongerechtvaar-
digde) ongelijkheid.

Tegenwicht bieden
Eerdergenoemde leidinggevenden mogen, in hun zoektocht 
naar de ideaaltypische jurist tegen de achtergrond van een 
veranderend speelveld, dus niet uit het oog verliezen dat 
hun jurist bij uitstek ook een normatieve functie moet kun-
nen vervullen. Dat vraagt niet alleen om een stevige posi-
tionering binnen de gemeente. Het vraagt ook om andere 
(aanvullende) functie-eisen in het kader van de werving 
en selectie. Denk aan kritische zin en moed: standhouden, 
doorvragen en tegen de stroom in roeien.14 Kortom, de he-

11 B. Kortmann, J. Hoitink & N. van Strien, ‘Inleiding, de herijking van 
juridische opleidingen’, in: Herijking van de juridische opleidingen. Pre-
adviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 2018), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 9-14 en H. Elzinga, ‘Interdisciplinariteit in de ini-
tiële juridische opleiding’, in: Herijking van de juridische opleidingen. Pre-
adviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 2018), Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 65-92.

12 M.A. Loth & A.M.P. Gaakeer, Ethiek en het juridisch beroep, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2007, p. 88. 

13 H. Tjeenk Willlink, Groter denken kleiner doen. Een oproep. Amsterdam: 
Prometheus 2018, p. 24; A. Kok, Herinneringen aan de rechtsstaat. Pleidooi 
voor een serieus openbaar bestuur, Groningen:.

14 M.A. Loth, ‘De goede jurist. Over morele moed, onafhankelijkheid en 
een riskante omgeving’, in: J. Kole & D. de Ruyter (red.) Code en karakter. 
Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht, Amsterdam: SWP 2009, 
p. 113-126.

dendaagse gemeentejurist dient niet alleen ‘mogelijk te ma-
ken’, maar waar nodig ook tegenwicht te bieden. 
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