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Aanleiding 

Onder de titel De dynamiek van dualisering. Rol en positie van de burgemeester bij 

initiatieven voor vernieuwend gemeentebestuur is in 2004 een uitgebreide 

beschouwing van de invoering van dualisme binnen het lokaal bestuur in Nederland 

verschenen. Het boek is door ons uitgegeven in samenwerking met het Nederlands 

Genootschap van Burgemeesters (NGB).  

 

Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met de duale gemeente. Sommigen ervaren het 

als een uitdaging, anderen zijn ‘dualisme-moe’ en reageren terughoudend. Gezien de 

stormloop aan reacties en de enorme schat aan beschikbare praktijkervaringen is de 

tijd rijp voor een praktijkgerichte en veelomvattende beoordeling van de wijzigingen in 

organisatie en management van het lokaal bestuur en de consequenties hiervan voor 

de lokale democratie. Dit boek voorziet hierin. 

 

Opzet 
Verdeeld over drie logisch opeenvolgende delen worden de uiteenlopende veranderingen 

die het dualisme teweeg heeft gebracht belicht, beschreven en beoordeeld. De rode 

draad door het boek wordt gevormd door de rol en positie van de burgemeester. 

Burgemeesters worden aangekeken én aangesproken op de kwaliteit van het lokaal 

bestuur en de lokale democratie. Tevens is de plaatsbepaling van de burgemeester 

binnen de gemeente een bijzondere die bovendien historisch gezien in beweging is. 

Zowel de rol en positie van de burgemeester als de uitwerking van het dualisme worden 

omgeven door een grote dynamiek. Deze dynamiek staat centraal in dit boek.  

 

Inhoud 

In deel I (Visie en discussie) worden prikkelende redeneringen opgebouwd en scherpe 

stellingnamen verdedigd. Aan de hand van opinies, indrukken, gepaste polarisatie en 

visies worden de grenzen van de uitgangspunten, uitdagingen en dilemma’s van 

dualisering verkend.  

In deel II (Kansrijke dualiseringsinitiatieven) worden doelstellingen, aanpak, verloop en 

resultaten van tien creatieve en weloverwogen praktijkervaringen op heldere en 

praktische wijze beschreven.  
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In deel III (Analyse en conclusies) worden de praktische bevindingen uit deel II en de 

inzichten uit deel I samengebracht tot een afsluitende beoordeling van dualisme en 

bestuurlijke vernieuwingsprocessen. In dit deel van het boek worden diverse 

aanbevelingen gedaan. 

 

Lezenswaardigheid van deze uitgave 

Dit boek heeft geen wetenschappelijke pretentie. Het is geschreven door 

organisatieadviseurs, beleidsonderzoekers en gemeentelijke functionarissen, zoals 

raadsleden, raadsgriffiers, ambtenaren en burgemeesters. Ieder vanuit eigen 

ervaringen, kennis en affiniteit met het onderwerp. Het boek is gericht op ‘reflective 

practioners’ en anderen die zich betrokken voelen bij het functioneren van gemeenten 

en graag mogelijkheden tot verbetering, vernieuwing of vervolmaking daarvan willen 

verkennen. Juist vanwege de aard van het boek, een praktijkreflectie, worden tal van 

handreikingen gedaan om in de eigen werksituatie dualiseringsinitiatieven succesvol 

in te voeren. Daarnaast geven de meer beschouwende hoofdstukken vingerwijzingen 

voor verdere meningsvorming en discussie. 

 

Bestellen en inlichtingen 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. Het boek kan echter eenvoudig en óók 

voordelig worden besteld via het bureausecretariaat. Het bureausecretariaat is goed 

bereikbaar via de mail op onze website. Zie aldaar. Het algemene mailadres luidt 

secretariaat@genilu.nl.  

 

Het boek kost slechts € 15,--, exclusief 6% BTW en verzendkosten.  

 

Voor inhoudelijke inlichtingen kunt u contact opnemen met drs. J.H. Roos MIM.  

De heer Roos is goed bereikbaar via het mobiele nummer (0619) 95 52 87.  

 

Overige informatie en referenties van ons bureau treft u aan op onze website: 

www.genilu.nl. 
 


