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 Doel

- Een verkenning van de mogelijkheden voor de belangenbehartiging rol van het CGA 

aan de hand van de ideeën en wensen van het CGA en stakeholders en de geldende 

kaders

 Scope

- In scope

- Identificeren van relevante stakeholders 

- Overzicht maken van huidige activiteiten belangenbehartiging rol d.m.v. interviews en document 

analyse

- Benaderen en interviewen van relevante externe stakeholders en een aantal CGA leden

- Onderzoeken van geldende kaders en voorbeelden middels interviews en een verkenning van 

websites, documenten en persoonlijke contacten

- Verslag van verkenning en werksessie in klein CGA verband

- Out of scope

- Diepgaande stakeholder analyse, in de zin van: stakeholder groepen indelen, ringen van 

invloed, belangen uitdiepen, etc.

- Uitspraken over juridische kant van geldende kaders

- Uitwerken van plan van aanpak voor belangenbehartiging rol

- Survey onder CGA leden over hun ideeën/wensen m.b.t. belangenbehartiging rol
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 Uitgangpunt

- Het CGA heeft in 2013 een document opgesteld over de missie en taakstelling van de 

vereniging. Hierin worden twee hoofdtaken onderscheiden: belangenbehartiging en 

platformfunctie. Om meer, of op andere manier, uitwerking te kunnen geven aan 

belangenbehartiging rol wil het CGA een verkenning laten uitvoeren van de 

mogelijkheden.

 Afhankelijkheden

- Bestuur van CGA levert input voor lijst van relevante externe stakeholders

- Bestuur van CGA levert suggesties voor CGA leden die geïnterviewd kunnen worden

- Eindproduct, scope en planning zijn helder voor alle partijen

 Beperkingen

- Contact met contactpersonen bij het CGA zal omwille van tijd voornamelijk via e-mail 

verlopen

- Beperkt beschikbare tijd per week, waardoor interviews over langere periode moeten 

worden gespreid
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 Aannames

- Interviews worden bij voorkeur face-to-face gedaan

- Stakeholders en CGA leden die benaderd worden zijn bereid om ideeën te delen m.b.t. 

belangenbehartiging rol CGA

- CGA bestuur heeft een eenduidige opdrachtvraag

- De contactpersonen bij CGA vertegenwoordigen het CGA bestuur

 Randvoorwaarden

- Twee contactpersonen bij CGA waarmee voortgang en knelpunten kunnen worden 

besproken

- CGA bestuur levert op verzoek advies en/of netwerk contacten



A Identificeren van externe stakeholders

• Opstellen van een lijst met externe stakeholders die relevant zijn voor het CGA in het kader van 

belangenbehartiging rol. Input hiervoor wordt hoofdzakelijk verzameld via CGA bestuur. De lijst zal 

verder aangevuld kunnen worden met andere mogelijk interessante stakeholders. Een selectie van 

de geïdentificeerde stakeholders kan vervolgens benaderd worden voor interviews. Deze selectie 

zal worden voorgelegd aan de contactpersonen bij CGA.

B Overzicht van huidige inspanningen en ervaringen belangenbehartiging rol

• Voor een verkenning van de belangenbehartiging rol is het van belang om goed zicht te hebben op 

de huidige situatie en de ervaringen met inspanningen op dit gebied. Via de documenten op het 

leden-gedeelte van de website kan een globaal beeld worden verkregen van de activiteiten. Om 

een beter beeld te krijgen van de specifieke activiteiten en ervaringen zullen 4 interviews gehouden 

worden met CGA leden die actief betrokken zijn bij huidige activiteiten (bijv. als bestuurslid, 

accounthouder, vertegenwoordiger in klankbordgroep). Het CGA bestuur levert hiervoor 

suggesties.

C Stakeholder interviews

• opdrachtnemer zal de geselecteerde externe stakeholders benaderen voor een interview om meer 

inzicht te krijgen in hun beeld van het CGA in het algemeen, verwachtingen, ideeën en wensen 

m.b.t. rol CGA, suggesties voor het verbeteren van contact en samenwerking. Het voorstel is om 

rond de 10 stakeholders te interviewen. Naast externe stakeholders, worden ook een aantal 

personen bij het CGA geïnterviewd over hun wensen en ideeën m.b.t. belangenbehartiging rol. 

Voorstel is om de interviews bij onderdeel B hiervoor te benutten. Eventueel kan dit worden 

uitgebreid met een kleine survey onder CGA leden (niet in offerteprijs inbegrepen).
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D Onderzoeken van geldende kaders en voorbeelden andere verenigingen

• Het is voor het CGA soms lastig om te bepalen of er namens de gemeente of als individu wordt 

gesproken, en wat je als vereniging van gemeenteambtenaren wel/niet kan doen op het gebied 

van belangenbehartiging. Via document/literatuur onderzoek en interviews met experts zal in kaart 

gebracht worden wat gebruikelijk/ongebruikelijk is, wat wel/niet mag. Voorstel is om 3 experts te 

benaderen bij: ander netwerk van gemeenteambtenaren, RCE, eigen netwerk. Daarnaast is het 

goed voorbeelden te verzamelen van andere netwerken van gemeenteambtenaren (en hun 

activiteiten) die kunnen dienen als inspiratie.

E Verslag van verkenning

• In het verslag van de verkenning komen de resultaten van bovenstaande opdrachtonderdelen aan 

de orde en worden de mogelijkheden voor de belangenbehartiging rol besproken. De resultaten 

van het verslag zouden we in werksessie vorm kunnen bespreken in een kleine groep, met als 

doel om a.d.h.v. de resultaten te bekijken welke acties of veranderingen er kunnen worden 

opgepakt ten aanzien van de belangenbehartiging rol.



Onderdeel Oplevering Datum

A Lijst externe stakeholders

Selectie van externe stakeholders voor interviews

20 juni 2017

1 juli 2017

B Interviews huidige inspanningen en ervaringen (4x) 31 augustus 2017

C Interviews stakeholders (10x) 18 november 

2017

D Tussenrapportage geldende kaders en voorbeelden 19 oktober 2017

E Verslag verkenning

Werksessie bespreken resultaten

7 december 2017

Week 50/Week 51



Opdracht actoren

• Opdrachtgever: Bestuur Convent van 

Gemeentelijke 

Archeologen (CGA)
– Contactpersonen CGA: Maarten Wispelwey

Maarten Groenendijk 

Arnold Carmiggelt 



Communicatie

Communicatie Beschrijving

Maandelijkse update omtrent 

voortgang

Bespreken (mail/telefonisch) van voortgang met 

contactpersonen op basis van voortgangsslide


