Beste collega’s,
Maandag 22 maart start de herverkiezing voor de regio XI bestuursfunctie van de internationale
griffiers organisatie IIMC die ik sinds vorig jaar met veel plezier vervul. Ik heb in de relatief korte
periode waarin ik deze bestuursfunctie heb uitgeoefend al veel weten te bereiken en zou daarom
graag nog 3 jaar hiermee willen doorgaan. Ik ben daarom ook trots dat het bestuur van de Vereniging
van Griffiers mij wederom steunt in mijn ambitie.
Mijn naam is Hans Rijs, 51 jaar oud. Ik werk sinds 2003 in het griffiersvak: Via Hoorn, Bergen NH en
Reeuwijk ben ik nu sinds 2011 met veel plezier griffier in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
In 2015 ben ik actief geworden binnen de VvG met de sponsorwerving van onze jaarcongressen.
Sinds 2017 ben ik als bestuurslid verantwoordelijk voor congressen, communicatie, ICT,
sponsorwerving en sinds 2019 ook Internationalisering. Ik ben dus sinds vorig jaar
bestuurslid/director van het IIMC maar ben bestuurslid van de VvG gebleven en heb daarmee onze
internationale samenwerking verder kunnen verankeren binnen ons bestuur en de vereniging.
Wat motiveert mij voor het IIMC?
Toen ik in 2017 voor het eerst op een IIMC bijeenkomst kwam (Brussel), verbaasde ik mij erover dat
we als vereniging in mijn ogen zo weinig deden met het internationale netwerk. Door de
ontmoetingen die ik daar heb gehad, ben ik mij steeds meer voor het IIMC gaan interesseren.
Daarvoor had ik als gewoon VvG lid nog weinig van het IIMC gehoord, laat staan dat ik de
meerwaarde ervan inzag. Ik denk dat we daar in het verleden al kansen hebben laten liggen.
Weliswaar zijn onze juridische omstandigheden verschillend, onze werkwijzen als griffiers trekken
zich niets aan van internationale grenzen. Daar kom je pas achter als je elkaar opzoekt. Op het gebied
van openbaar bestuur beschikken de collega’s in met name het Verenigd Koninkrijk ook over een
schat aan informatie waar onze leden enorm hun voordeel mee zouden kunnen doen. Denk alleen
naar maar over het uitdaagrecht dat in onze wetgeving verankerd gaat worden en rechtstreeks uit
het VK vandaan komt (Right to Challenge). Tijdens de huidige corona crisis heb ik zelf ook veel gehad
aan onze internationale contacten. Digitaal vergaderen trekt zich niet veel aan van grenzen en
informatie uit het buitenland heb ik actief kunnen gebruiken bij het traject van de tijdelijke wet
digitale beraadslaging en besluitvorming waar ik als bestuurslid actief bij betrokken mocht zijn.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
Er is nu veel meer afstemming met onze Engelse zusterorganisaties en dat heeft al geleid tot digitale
stages in Nederland voor Engelse collega’s en als het reizen weer is toegestaan zal ook 1 van onze
leden daadwerkelijk stage gaan lopen in Engeland en ik hoop dat dit navolging krijgt. Onze ZuidAfrikaanse collega’s van IMASA gaan nu steun uit België krijgen. Met mijn Engelse collega-director
Sarah Jeffries ben ik bezig met het IIMC om ook de diverse digitale leerplatvormen meer voor leden
wereldwijd toegankelijk te maken wat onze leden ook weer gaat helpen om de certificering
gemakkelijker te maken. Hierbij zijn ook weer leden van onze eigen commissie professionalisering
aangehaakt. Er gebeurt veel maar er kan nog veel meer.
Als VvG bestuurslid ben ik sinds 2018 actief bezig om de contacten uit te breiden en te versterken. Ik
heb het initiatief genomen om de samenwerking in regio XI te versterken en als director heb ik dat
verder kunnen uitbouwen. Ik heb deel uitgemaakt van de IIMC Foundation Development Committee.
Deze IIMC commissie houdt zich bezig met fondsenwerving voor de stichting van de IIMC die griffiers
ondersteunt in hun opleidingsbehoeften. Collega’s uit Nederland komen ook in aanmerking voor
ondersteuning maar hier is nauwelijks gebruik van gemaakt. Een enkele insider heeft het gebruikt als

bijdrage in internationale congreskosten maar ik zou het graag verder zien worden uitgebouwd om
ook op het gebied van opleidingen ook aan te haken bij het internationale aanbod.
Om de meerwaarde van ons netwerk prominent bij onze eigen leden onder de aandacht te brengen
heb ik collega’s uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en IIMC voorzitter Mary Johnston bereid
gevonden om aan ons digitale voorjaarscongres een mooie inhoudelijke bijdrage te leveren. Jullie
hebben dat op 19 juni vorig jaar kunnen zien!
Wat wil ik komende jaren gaan doen?
Samen met de Britse zustervereniging SLCC organiseerde ik vorig jaar een internationale uitwisseling.
In het kader van een opleiding zouden 10 studenten stage komen lopen in Nederland. 10 collega’s
waren bereid om zich te ontfermen over een stagiair. Ik hoopte daarmee te bereiken dat het ook
voor onze collega’s mogelijk wordt om een keer bij een buitenlandse collega in de keuken te mogen
kijken. Door de Corona-crisis is het bij een digitale uitwisseling gebleven zoals ik hierboven vermelde
maar samen met Dominic Stapleton van het SLCC werken werk ik al aan een nieuwe training en
uitwisseling voor als we weer mogen reizen.
In Bodegraven heeft het er in ieder geval al toe geleid dat de gemeenteraad ook zelf actief
deelneemt aan uitwisselingsprogramma’s. We zijn de afgelopen jaren met de gemeenteraad In
België, Denemarken en Engeland geweest en hebben daar veel opgestoken.
Begin 2019 ben ik een lobby gestart om het internationale symposium van region XI naar Nederland
te halen en dat zou dit jaar ook daadwerkelijk plaatsvinden. Door de Corona crisis is dit helaas
uitgesteld tot 2023, maar is wel weer een voorbeeld van hoe ik de verbinding probeer te zoeken
tussen onze leden en het internationale netwerk.
Ik zou graag als zittend region XI Director door willen gaan om deze activiteiten verder uit te bouwen
en ik hoop dus opnieuw op jullie stem.

