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De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat voor ondersteuning, 
ontmoeting en belangenbehartiging voor raadsleden.

Ondersteuning
• Digitale leeromgeving
• Ombudsfunctie
• Hulp aan kandidaten

Ontmoeting
• Raadsacademie
• Themabijeenkomsten
• Raadsledencongres

Belangenbehartiging
• Voor goede vergoeding
• Voor betere toerusting
• Voor de stem in de regio

Voor wie?
• Gemeenteraadsleden
• (stads)Deelraadsleden

 
• Commissieleden
• Burgerraadsleden

 
• Duo-raadsleden
• Fractiemedewerkers

Lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt vele voordelen: u kunt deelnemen aan de Raadsacademie, 
hebt toegang tot de Digitale Leeromgeving en u versterkt hét netwerk en de stem 
van raadsleden. 

Kosten
Een individueel lidmaatschap kost €�80 per jaar. Wanneer de gehele raad collectief 
lid wordt, is het maar €�45 per raadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
geldt als beroepsvereniging: dat betekent dat de contributie door de gemeente kan 
worden vergoed.

www.raadsleden.nl  •   info@raadsleden.nl  •   070 – 373 8195  •   Postbus 30435  •   2500 GK Den Haag
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Waarom we een 
scholingsprogramma 
hebben voor raadsleden
Nog nooit is er in de Tweede Kamer en in de media zo veel 
over raadsleden gesproken als in de afgelopen maanden. Dat 
is helemaal niet erg; het wordt hierdoor juist duidelijker wat 
raadsleden doen en hoe belangrijk – en soms ingewikkeld 
– hun werk is. Veel inwoners van onze gemeenten weten 
namelijk überhaupt heel weinig of helemaal niks over wat 
een gemeenteraad en een raadslid allemaal doet en besluit.

Een van de aspecten waar veel aandacht voor was en 
is, is de kwaliteit van raadsleden. 36 procent van de 
raadsleden vindt dat zijn/haar gemeenteraad onvoldoende 
kwaliteit en expertise in huis heeft, zo bleek eind 2017 uit 
het raadsledenonderzoek van de NOS. Ook in de Tweede 
Kamer is regelmatig geroepen dat de kwaliteit van 
raadsleden omhoog moet. Maar wanneer laat de kwaliteit 
van een gemeenteraad en van een raadslid nou te wensen 
over? Wanneer ben je een goed of slecht raadslid? Het 
allerbelangrijkste is dat je je als raadslid met passie en 
betrokkenheid inzet voor jouw gemeente. Als je zo in de 
wedstrijd zit, ben je eigenlijk al een goed raadslid. 

Maar uiteraard kun je een nóg beter raadslid worden door 
te werken aan je eigen ontwikkeling. Dat is ook meer dan 
verstandig als je kijkt naar wat er vandaag de dag van 
raadsleden wordt gevraagd. Gemeenten krijgen steeds 
meer taken en de rol van de gemeenteraad verandert 
voortdurend door allerlei ontwikkelingen op het gebied van 
regionale samenwerking en burgerparticipatie. Door de hoge 
werkdruk en het gebrek aan budget besteden raadsleden 
en gemeenteraden echter te weinig tijd en aandacht aan de 
eigen ontwikkeling, zowel als het gaat om inhoud als om 
vaardigheden. Raadsleden geven in meerdere onderzoeken 
zelf aan graag meer aan scholing te willen doen.

Dit alles is reden geweest een basisopleidingsprogramma 
voor raadsleden te ontwikkelen. We presenteerden 
dit opleidingsprogramma begin dit jaar op het 
Raadsledencongres in Den Bosch, in aanwezigheid 
van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het programma biedt raadsleden 
een overzicht dat hen helpt een eigen ontwikkelroute 
vorm te geven en een handvat om de verschillende rollen 
die een raadslid heeft, beter te leren beheersen. Het 
opleidingsprogramma is er voor zowel nieuwe als meer 
ervaren raadsleden. 

Uiteindelijk hopen we met het opleidingsprogramma het 
inhoudelijk functioneren van raadsleden te versterken, 
de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap te vergroten 
en de employability van raadsleden te verhogen door 
raadsleden via het programma een aantoonbare persoonlijke 
ontwikkeling te bieden. Daar heb je niet alleen als actief 
raadslid iets aan, maar ook in je (werkzame) leven na de 
politiek. 

Ik hoop van harte dat alle raadsleden – hagelnieuw en 
onervaren of herkozen en gepokt en gemazeld – er deze 
periode in slagen een goed raadslid te zijn en een nóg beter 
raadslid te worden.

Mark den Boer
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

VOORWOORD
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Het doel van het Opleidingsprogramma 

2018 is het inhoudelijk functioneren van 

raadsleden versterken, de aantrekkelijk-

heid van het ambt van raadslid vergroten en 

de employability van raadsleden verhogen 

door raadsleden een aantoonbare persoon-

lijke ontwikkeling te bieden, waar zij tijdens 

en ook na hun ambtstermijn als professio-

nal baat bij hebben.

Het Opleidingenprogramma 2018 is er gekomen op verzoek 
van de Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van 
Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft als 
penvoerder het Centre for Professional Learning (onderdeel 
van Universiteit Leiden) gevraagd om dit programma te 
ontwikkelen. De wens van de Vereniging voor Raadsleden 
was om daarvoor een maatwerkprogramma samen te 
stellen met aandacht voor de verschillende kwaliteiten en 
behoeften van raadsleden.

Er is bij raadsleden geïnventariseerd hoe zij hun eigen 
rol invullen en welke ontwikkelbehoeften dit met zich 
meebrengt. Het Centre for Professional Learning heeft 
gesprekken gevoerd met raadsleden, griffiers, politieke 
partijen, inhoudelijk experts en burgemeesters en een survey 
uitgezet dat door 653 raadsleden werd beantwoord. De input 
en de daaruit voortkomende inzichten zijn meegenomen in de 
ontwikkeling van het Opleidingenprogramma 2018.

Het Opleidingenprogramma 2018 biedt raadsleden een 
overzicht dat hen helpt een eigen ontwikkelroute vorm 
te geven, een platform om elkaar te inspireren elkaars 
verschillen te benutten en een handvat om de verschillende 
rollen die een raadslid heeft te vervullen beter te leren 
beheersen.

Het Opleidingsprogramma 2018 is gericht op alle 
beginnende en zittende raadsleden. Het gaat daarbij om een 
brede doelgroep. Het ervaringsniveau en de grootte van de 
gemeente, en daarmee samenhangend het takenpakket en 
de context waarbinnen deelnemers actief zijn, verschilt. De 
politieke achtergrond, alsmede de daarmee samenhangende 
al dan niet bestaande ondersteuning en opleiding vanuit de 
eigen politieke partij, leidt ook tot verschillen en diversiteit in 
leerbehoefte binnen de doelgroep.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
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naam:   Sharon Tollenaar
gemeenteraad: Krimpen aan den IJssel
partij:   VVD
raadslid sinds:  2018
beroep:   maatschappelijk werker

Omdat Sharon Tollenaar als maatschappelijk werker veel wist van de Participatiewet, werd ze in 2014 ge-

vraagd als burgerraadslid. Sinds de laatste verkiezingen is ze raadslid. ‘Plotseling wordt van je verwacht dat 

je kennis hebt waar anderen vijf jaar voor studeren.’

Hoe verkrijgt u expertise?
‘Kennis van de Participatiewet en de WMO heb ik bij mijn 
opleiding tot maatschappelijk werker opgedaan. Maar als je 
ergens veel detailkennis van bezit, is er kans dat het zicht 
op de hoofdlijn verloren gaat. Daarom heb ik na twee jaar 
burgerraadslidmaatschap gekozen voor andere specialismen.

Voor nieuwe raadsleden is er een inwerktraject met 
bijeenkomsten waarbij ambtenaren of externe partijen 
zorgen dat je zo snel mogelijk volwaardig kunt meedraaien. 
Onlangs ging het over financiën, een week later kwamen de 
Omgevingswet en de gemeenschappelijke regelingen aan 
bod. Over integriteit hebben we een rollenspel gedaan.

Allerlei onderwerpen die helemaal niet sexy lijken, zijn 
wel vaak heel zinvol en leuk om te ontdekken. Vanuit 
mobiliteit kun je meebeslissen over de openingstijden van de 
Algerabrug waar alle inwoners vaak voor staan te wachten. 
Als je de inzameling van afval aanpast, vraagt dat goede 
technische voorzieningen en zorgvuldige communicatie.’

Hoe maakt u keuzes bij de verwerving van kennis, 
houding en vaardigeden?
‘Ze zeggen wel eens dat je alles moet lezen over een 
onderwerp waar je mee bezig bent, behalve de stukken die 
het College je voorschotelt. In elk geval kun je maar in een 
beperkt aantal onderwerpen expert worden en dat heb je 
wel nodig om ook bekendheid te krijgen. Ik maak dus keuzes 
in welke onderwerpen ik me echt ga verdiepen. Daarover wil 
ik niet alleen lezen, maar ook horen wat bewoners vinden. 
Als raad hebben we aangedrongen op plekken waar een 
traumahelikopter kan landen. Daarna stond in De Telegraaf 
dat wij de eerste gemeente zijn waar beleid is voor het 
aanwijzen van die plekken.

Als je mensen vragen stelt, vinden ze het vaak heel leuk om 
kennis te delen. Ergens komt het misschien onzeker over, 
maar je leert er veel van en je kunt zorgen dat zaken zo 
geregeld worden dat burgers daar voordeel bij hebben.’

Gebruikt u deze expertise ook buiten de raad?
‘Ik ben betrokken bij Uit je eigen stad, een stadsboerderij 
in Rotterdam waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt terecht kunnen voor zinvol werk. Als raadslid 
heb ik kennis en toegang tot kennis om te zorgen dat ook de 
juridische kant hiervan goed wordt aangepakt.’

INTERVIEW

‘Ik maak 
keuzes in welke 
onderwerpen 
ik me echt ga 

verdiepen.’
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naam:   Haseena Bakhtali
gemeenteraad: Nieuwegein
partij:   Núwegein (lokale partij in Nieuwegein)
raadslid sinds:  2006
beroep:   trainer-coach

Ze stond bijna 20 jaar tot haar knieën ‘in de modder’ van de samenleving. Haseena Bakhtali, raadslid van 

Núwegein, een lokale partij in Nieuwegein, was werkzaam bij de politie en leerde al vroeg om te gaan met 

diversiteit. Ze is gewend om als raadslid haar houding, kennis en vaardigheden continu bij te spijkeren.

Welke expertise bracht u in bij uw aantreden als 
raadslid?
‘De eerste 18 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht 
in Suriname, waar diversiteit de gewoonste zaak van de 
wereld is. Zo heb ik geleerd om te gaan met mensen van 
verschillende culturen, religies en geledingen. Daarna heb ik 
als agent van politie in het centrum van Utrecht bijna 20 jaar 
tot mijn knieën in de modder van de samenleving gestaan. 

Mijn drive was om kennis, kunde en levenservaring in te 
zetten voor een veilige toekomst voor mijn kinderen. Ik ben 
een onafhankelijk denker, breed onderlegd en niet bang. Dat 
is ook nodig in een omgeving waarin macht en intimidatie een 
rol spelen.’

Wat vraagt het om daar als raadslid goed mee om te 
gaan?
‘Wanneer je handelt vanuit rechtvaardigheidsgevoel en 
zorgvuldige afwegingen maakt sta je sterk, alleen goede 
argumenten kunnen mij dan op andere gedachten brengen. 
In Nieuwegein is een agrarisch bedrijf dat veel te zware 
vrachtwagens laat rondrijden. Door het College wordt dat 
gedoogd, maar de bewoners van die wijk zijn gedupeerd. 
Als burgers een bouwvergunning niet goed naleven, gaat 
de gemeente handhaven en datzelfde moet met het 
bestemmingsplan gebeuren. Het is mijn taak het College 
hierop te attenderen. 

Bij de politie heb ik meegemaakt dat drugsverslaafden niet 
weten wat ze misdaan hebben. Hetzelfde geldt soms ook 
voor bestuurders, zo was er een burgemeester die vond 
dat hij geen bekeuring verdiende voor rijden door rood. 
Soms valt het ook heel erg mee. Ik ben eens een kraakpand 
binnengelopen waarvan gezegd werd dat de bewoners 
gevaarlijk waren. Ze zagen er misschien wat onverzorgd uit, 
maar ze wilden gewoon net als iedereen gehoord worden. En 
als je luistert krijg je weer nieuwe inspiratie voor je werk als 
volksvertegenwoordiger.’

Hoe versterkt u nu uw kennis en vaardigeden?
‘Ik leer al doende via een groot netwerk. Ik leg contacten 
via Linkedin met raadsleden van andere gemeentes waar 
interessante dingen gebeuren. Als ergens een lezing 
wordt gegeven over het raadswerk meld ik me aan. Ook 
volg ik cursussen, bijvoorbeeld over de Omgevingswet. 
Natuurlijk organiseren ook de Vereniging van Raadsleden 
en de VNG interessante bijeenkomsten, net als de VPPG, 
de beroepsvereniging van raadsleden van lokale partijen 
waarvan ik bestuurslid ben.’

INTERVIEW

‘Is er een lezing,  
dan meld ik mij aan’
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naam:   Marko Ruijtenberg
gemeenteraad: Lansingerland
partij:   GroenLinks Lansingerland
raadslid sinds:  2018
beroep:  facilitair manager

Luisteren en de hoofdlijn bewaken zijn belangrijke eigenschappen van een raadslid. Zo is de ervaring van 

Marko Ruijtenberg, kersvers raadslid voor GroenLinks in Lansingerland. ‘Ik zie signalen van burgers als een 

kans om de visie van mijn partij te realiseren.’

Welke kennis en vaardigheden bezit u als zojuist 
aangetreden raadslid?
‘Gelukkig kan ik goed onderscheid maken tussen hoofd- en 
bijzaken, anders verdrink je in documenten en argumenten. 
Daarnaast kan ik goed luisteren, als mensen iets dwarszit 
willen ze gehoord worden. Dat is ook belangrijk omdat je met 
hun informatie een probleem kunt oplossen en daarmee de 
kans krijgt om de visie van je partij te realiseren. Als dat niet 
kan of je krijgt geen meerderheid, moet je dat natuurlijk wel 
uitleggen. Zo bouw je relaties op met kiezers, vrijwilligers, 
leden van het afdelingsbestuur en misschien wel met je 
opvolger in de raad. 

Ook nuchterheid is belangrijk. Onze fractie is fel tegen de 
verkoop van aandelen Eneco die de gemeente heeft. Maar als 
de meerderheid een andere kant op wil, stuur je aan op het 
minst schadelijke alternatief.’

Welke expertise mist u en hoe voorziet u daarin?
‘Mijn kennis van het sociale domein verdient uitbreiding, 
vooral over hoe het staat met de WMO. Ik weet dat er 
keukentafelgesprekken plaatsvinden, maar niet hoe we als 
gemeente de hulpvraag het beste kunnen realiseren. We 
kunnen dat niet afschuiven op de mantelzorg, die wordt al 
te vaak overbelast. Hiervoor kan ik altijd een beroep doen 
op de griffie, om contact te leggen met de ambtenaren. Die 
helpen zowel de oppositie als de coalitie even zorgvuldig, en 
ze vertellen ook graag over hun werk. 

Verder ben ik geen financieel genie. Ik mis vooral doorkijkjes 
in het financiële plaatje en het weerstandsniveau. Een van 
onze burgerraadsleden gaat me hierbij ondersteunen.’ 

Komt uw expertise als raadslid ook ten goede van uw 
functioneren buiten de raad?
‘Ik ben gedetacheerd bij een chemisch bedrijf. Ook al matcht 
dat niet met de naam van mijn partij, het is wel een kans om 
iets voor het milieu te doen door het inbrengen van goede 
informatie. 

Zo zijn we overgegaan op een diervriendelijke bestrijding 
van overlast gevende dieren en we brengen onze koffiedrab 
naar een champignonkwekerij. De ongezonde producten in 
de catering worden nu hoger geprijsd, waardoor ze minder 
aantrekkelijk worden. 

Dankzij mijn raadswerk heb ik een groter netwerk en beheers 
ik ook vergadertechnieken beter. Mijn contacten met de 
ondernemingsraad gaan me nu gemakkelijker af. ’

INTERVIEW

‘Dankzij mijn raadswerk 
heb ik een groter netwerk’
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naam:   Lilian Janse-van der Weele
gemeenteraad: Vlissingen
partij:   SGP
raadslid sinds:  2014
beroep:   dagbladbezorger

Lilian Janse was als raadslid in Vlissingen niet alleen opvolger van haar vader, ze was ook landelijk de eerste 

vrouw die voor de SGP kandidaat werd. Ze ontwikkelt haar kennis, houding en vaarigheden door goed samen 

te werken met collega’s van andere partijen en door aanspreekbaar te zijn voor iedereen. Deze expertise komt 

ook ten goede van functies die ze buiten de raad vervult. 

Welke kennis en vaardigheden bezat u bij aantreden 
in de raad?
‘Ik heb een aardige babbel en ik lees vrij snel. Mijn vader zat 
lang in de raad, dus ik kreeg al vroeg mee wat het raadswerk 
inhoudt. Verder ben ik van nature goed aanspreekbaar, wat 
helpt bij de contacten met zowel burgers als ondernemers 
en ambtenaren. Natuurlijk ga ik ook actief op zoek naar 
informatie die ik nodig heb. Alleen dan kom je precies 
te weten waarom het beleid soms faalt. Bijvoorbeeld 
doordat de transitie van de zorg naar de gemeentes vooral 
bureaucratie oplevert. 

Omdat ik hier geboren en getogen ben, begrijp ik wat 
er leeft bij de mensen en in de politiek. Dat geldt ook 
voor de gevoeligheden richting Middelburg, omdat onze 
voorzieningen al eeuwenlang daarheen verdwijnen. Verder 
ben ik heel nuchter, zoals iedere Vlissinger. Als de media 
negatief over je schrijven, moet je niet van slag raken of je 
mening veranderen.’

Welke expertise miste u?
‘Hoe de financiën van de gemeente in elkaar zitten. Na vier 
jaar heb ik dat nog steeds niet door. Gelukkig kan ik terecht 
bij andere partijen, daar is de sfeer collegiaal genoeg voor. 
Zo nodig doe ik een beroep op de ambtenaren. Dat volstaat 
voorlopig. Met vallen en opstaan leerde ik hoe belangrijk het 
is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Anders haal je 
nooit de kern uit een beleidsstuk en kun je ook geen duidelijk 
verhaal houden.’

Gebruikt u deze expertise ook buiten de raad?
‘Ik vervul bestuursfuncties bij de World Peace Flame 
(WPF) en bij Historisch Vlissingen. De WPF zet zich in voor 
wereldvrede door het plaatsen van monumenten met een 
eeuwig brandende vlam. Omdat ik weet hoe gemeenten 
werken, leg ik contact met het stadhuis voor vergunningen 
en het aanvragen van subsidie. Verder kan ik bijdragen aan de 
publiciteit voor crowdfunding. 

Bij Historisch Vlissingen kan ik als bestuurslid mijn 
vaardigheden rond vergaderen inzetten. Voorheen kwam 
er weinig van de grond en nu er twee vrouwen aan het roer 
staan gaat het toevallig goed.’

INTERVIEW

‘Gelukkig kan ik 
aankloppen bij 

andere raadsleden’
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naam:   Elvira Schepers-Janssen
gemeenteraad: Winterswijk
partij:  PvdA
raadslid sinds:  2014
beroep:   wijkverpleegkundige

Ze was al jong politiek bewust, maar had er nooit bij stilgestaan dat ze raadslid zou kunnen worden. Elvira 

Schepers werd eerst bestuurslid van de PvdA in Winterswijk en groeide uit tot fractievoorzitter. ‘Debatteren in 

de politieke arena is niet vrijblijvend.’

Hoe kwam u in de politiek?
‘Toen de gemeente onze peuterspeelzaal wilde sluiten, 
waren we daar natuurlijk tegen. De raad bestond uit oude 
grijze mannen die helemaal niet geïnteresseerd waren in het 
bestaan van een peuterspeelzaal. Zo werd ik lid van de PvdA 
en daarna ook actief: vergaderingen plannen, notuleren, 
artikelen schrijven voor het afdelingsblad en uiteindelijk ook 
raadslid. Ik was heel politiek bewust opgegroeid, maar dat 
had ik niet zien aankomen.’

Hoe verkreeg u de expertise daarvoor?
‘Op school had ik wel debatvaardigheden gehad, maar in de 
politieke arena kun je niet meer volstaan met vrijblijvend je 
gelijk halen. Je bent gebonden aan je uitspraken, je moet 
ze onderbouwen en daar heb je dossierkennis voor nodig. 
Je moet inspelen op de argumenten van anderen en na 
een genomen besluit moet je de uitvoering van het beleid 
controleren. 

Ik volgde kadertrainingen van mijn partij, bijvoorbeeld over 
campagnevoeren en beoordelen in hoeverre een beleidsdoel 
wordt gehaald. Daarnaast leer je heel veel doordat je op 
allerlei plaatsen belandt waar een gewone burger geen 
toegang heeft, ook buiten de gemeente. Je kijkt achter de 
schermen bij de politie en bij een jongerencentrum. Bij een 
woningcorporatie krijg je te zien hoe ze aan duurzaamheid 
werken. 

Op een congres dat ik vanuit mijn werk bijwoonde hoorde ik 
een Amsterdams wijkteam vertellen over hun ervaringen 
met vertrouwen in de goede intenties van burgers. Het 
maakt veel uit of je wijkbewoners met vertrouwen of 
met wantrouwen tegemoet treedt. Ik realiseerde me 
dat dit ook geldt voor hoe je als gemeente omgaat met 
burgers, bijvoorbeeld in de brieven die je schrijft. Als een 
uitkeringstrekker niet komt opdagen bij een afspraak, kun je 
gelijk laten weten dat de uitkering wordt gekort. Maar je kunt 
ook vragen wat iemand heeft weerhouden om op de afspraak 
te komen. 

Misschien is de uitnodiging niet aangekomen, misschien is de 
ontvanger laaggeletterd. Als er geen goede reden is kun je 
altijd nog een strafmaatregel nemen.’

Hebt u ook buiten het raadswerk baat bij deze kennis 
en vaardigheden?
‘Ook in mijn werk als wijkverpleegkundige pas ik deze 
vaardigheden toe. Zo was ik lid van de ondernemingsraad. 
Dat ik geleerd heb stukken snel te doorgronden kwam me 
als OR-lid heel goed van pas.’

INTERVIEW

‘Ik heb geleerd om 
stukken snel te 
doorgronden’
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Juist raadsleden maken verbinding met 

inwoners. Daarom is het belangrijk dat ze 

worden toegerust om die taak goed uit te 

voeren, aldus minister Kajsa Ollongren van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

‘Zij verdienen erkenning en goede onder-

steuning.’

De lokale democratie speelt volgens minister Ollongren 
een belangrijke rol in de samenleving. Een rol die steeds 
belangrijker wordt. ‘In de afgelopen jaren hebben we 
gezien dat er steeds meer taken naar het lokale niveau zijn 
verschoven. Dat betekent dat de gemeente steeds meer 
een eerste overheid voor inwoners is geworden. Dat geldt 
voor het sociale domein en dat zal dat met de komst van 
de Omgevingswet tevens gelden voor het fysieke domein. 
Uit diverse onderzoeken blijkt bovendien dat mensen veel 
vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur. Dat moeten 
we koesteren. Tegelijk blijkt uit die onderzoeken dat niet 
iedereen een even scherp beeld heeft van de lokale politiek. 
Wat gebeurt daar? Wie zijn de belangrijkste spelers? Daarom 
wil ik de komende jaren inzetten op de versterking en 
zichtbaarheid van die lokale democratie.’

Oor te luisteren leggen
‘Het is belangrijk dat gemeenteraden luisteren naar 
inwoners,’ vervolgt ze. ‘We zijn al lang voorbij het stadium dat 
volksvertegenwoordigers eens in de vier jaar een mandaat 
uit de samenleving ophalen. Raadsleden moeten – en dat 
doen ze ook – voortdurend hun oor te luisteren leggen bij 
hun inwoners: wat vinden zij belangrijk, wat speelt er in hun 
wijken, welke belangen spelen er bij bepaalde keuzes. Dat 
doen raadsleden door het gesprek aan te gaan met inwoners, 
met hen van gedachten te wisselen en te vragen naar hun 
opvattingen over nieuwe voornemens. 

INTERVIEW

Minister Kajsa Ollongren

‘Raadsleden vormen de  
ruggengraat van onze  
lokale democratie’
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‘Steeds 
meer is de 
gemeente 
de eerste 
overheid 
voor de 
burgers’
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Die taak is misschien nog wel belangrijker dan hun 
kaderstellende of controlerende rol. Maar – en dat is 
belangrijk – het is aan de raad om een afgewogen keuze te 
maken. Daar moeten raadsleden de verschillende belangen 
tegen elkaar afwegen.’

Belangrijk en veeleisend werk
Met de kwaliteit van raadsleden zit het wel goed, aldus 
Ollongren. ‘Nederland scoort internationaal gezien altijd 
heel hoog op ranglijsten van democratie en goed bestuur. 
Daar moeten we trots en zuinig op zijn. Raadsleden vormen 
de ruggengraat van onze lokale democratie. Ze verrichten 
belangrijk, maar ook veeleisend werk. Daarvoor verdienen ze 
erkenning en goede ondersteuning. De soms lastige positie 
van raadsleden heeft de laatste tijd meer aandacht gekregen, 
zoals onlangs nog in het advies ‘Voor de publieke zaak’ van 
de Raad voor het Openbaar Bestuur. Raadsleden ervaren 
nu vaak onvoldoende tijd en mogelijkheden om het werk te 
doen zoals ze zouden willen. Dat geldt in het bijzonder voor 
vertegenwoordigers uit kleine gemeenten, van kleine fracties 
en van lokale partijen. Juist zij vinden het moeilijk om het 
raadslidmaatschap te combineren met werk, gezinsleven 
en andere verplichtingen. Het raadslidmaatschap staat 
daarnaast niet hoog in aanzien.’ 

Raadswerk blijft nevenfunctie
‘Door al deze zaken staan de toegankelijkheid en de 
aantrekkelijkheid van het raadswerk onder druk. Ik wil mij er 
sterk voor maken dat raadswerk een nevenfunctie is en moet 
blijven. De ROB adviseert om alles op alles te zetten om de 
gemiddelde tijdsbesteding van een raadslid terug te brengen 
van 16 tot 20 uur per week naar 8 tot 12 uur. Het raadswerk 
moet daarom anders. Dat is een ambitie die ik graag kan en 
wil onderschrijven. Dan heb je het over randvoorwaarden 
die het mogelijk maken om het politieke ambt uit te 
oefenen (rechtspositioneel en fi nancieel), professionele 
ondersteuning met scholing en opleiding, maar ook over 
voldoende inhoudelijke ondersteuning voor raden en fracties 
vanuit griffi e, ambtenarenapparaat of rekenkamer.’

Grote inhoudelijke opgaven
‘Het gaat om versterking in algemene zin, maar ook op een 
aantal specifi eke terreinen. Er liggen grote inhoudelijke 
opgaven, zoals de verantwoordelijkheden van gemeenten 
in het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, 
regionale samenwerkingsverbanden en het tegengaan van 
ondermijning in democratie en bestuur. Ook het samenspel 
met inwoners vraagt steeds meer een andere inzet van 
raadsleden. We hebben de neiging om in institutionele 
termen te spreken over het functioneren van de democratie. 
We praten dan over hoe een gemeenteraad dit of dat kan 
doen. Als je echter kijkt naar de kern, dan gaat het uiteraard 
om de mensen in die democratie. Het zijn juist de raadsleden 

die verbinding maken met hun inwoners. Die mensen stel ik 
centraal. Het is belangrijk dat wij hen toerusten om die taak 
goed uit te voeren.’

INTERVIEW
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‘Het is 
belangrijk dat 
wij raadsleden 
toerusten op 
hun taak’
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‘Een betere raad 
 begint bij jezelf’

Op 20 januari werd het Opleidingenprogramma 2018 aangeboden aan Minister Kajsa Ollongren tijdens het 
Raadsledencongres van de Vereniging voor Raadsleden. ‘Investeren in uzelf als raadslid is noodzakelijk’, zei 
de minister op het congres. ‘De waan van de dag en de politieke druk zorgen er al snel voor dat politieke 
gezagsdragers bijscholing uitstellen. Maar een betere raad begint bij jezelf. Niet iedereen is woordvoerder 
fi nanciën, maar van raadsleden mag verwacht worden dat zij de gemeentebegroting begrijpen, zich moeilijke 
dossiers eigen kunnen maken en de kunst verstaan om daarover te debatteren. Als je gekozen of benoemd bent, 
mag excellentie worden verwacht. Het is een Opleidingenprogramma waar raadsleden echt hun voordeel mee 
kunnen doen. Het achterliggende doel is om raadsleden hun tijd effectiever te laten benutten en zo de werkdruk 
te verminderen. Maak hier gebruik van.’

Bron: interview minister Ollongren voor Publiek Denken, [24 april 2018]
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De DenkacademieD De ArgumentenFabriek

Meer resultaat in 
minder tijd

Speciaal aanbod voor raadsleden  Raadslid zijn is een eervolle, verantwoordelijke en veeleisende taak. Met veel  

complexe vraagstukken en weinig tijd. Hoe blijf je dan effectief, en realiseer je je  

politieke idealen? Door te investeren in je denkkracht. De Denkacademie, trainingentak  

van De Argumentenfabriek, biedt hiervoor al tien jaar workshops, trainingen en 

denkgereedschap. 

   Voor raadsleden ontwikkelden we een speciaal aanbod van drie workshops. Elk van de 

workshops is gemaakt om je te helpen bij je activiteiten als raadslid: argumenteren en 

overtuigen, communiceren en verbinden, en het beoordelen van raadsvoorstellen. Na 

afloop kun je beter werk leveren in minder tijd, en komen je politieke idealen dichterbij.  

Je vindt meer informatie over de workshops in deze opleidingengids.

 Meer weten over De Denkacademie? Kijk op www.denkacademie.nl 

  Meer weten over De Argumentenfabriek? Ga naar www.argumentenfabriek.nl. Hier vind 

je ook onze producten, met honderden gratis kaarten, boeken en digitale producten over 

complexe vraagstukken, van energietransitie tot sociaal domein. 

Raadsvoorstellen
beoordelen

Inzicht 
in waarden

Helder 
argumenteren
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Hans Dekker ontwierp het Opleidingenpro-

gramma 2018 voor de Nederlandse Vereni-

ging van Raadsleden. Het helpt raadsleden  

een opleiding, cursus of training te vinden 

om hun raadswerk beter in te vullen. Varië-

teit is troef, voor alle raadsleden zit er wel 

iets bij. ‘Eén vast programma is niet werk-

baar voor bijna negenduizend raadsleden die 

onderling zo verschillen.’ 

‘Het Centre for Professional Learning van Universiteit 
Leiden is gespecialiseerd in het ontwerpen van opleidings-
programma’s. Wij vervullen daarbij een brugfunctie tussen 
wetenschap en praktijk. Wij kijken naar de behoeften van 
mensen voor wie de opleidingen zijn bedoeld en wat hen 
verder kan helpen. Iets wat zij zelf vaak het beste weten. We 
koppelen dat aan wetenschappelijke kennis en ontwikkelen 
dan een programma. 

Uit interviews met raadsleden kwam naar voren dat er 
behoefte was aan het versterken van kennis over inhoudelijke 
thema’s. Ook willen raadsleden leren hoe zij de wereld van 
buiten het stadhuis  kunnen verbinden met de wereld binnen 
het stadhuis. Daarnaast willen ze reflecteren op eigen 
houding en gedrag. Het basis opleidingsprogramma sluit 
aan bij ieders lokale praktijk en geeft aandacht aan  kennis, 
vaardigheden en  houding en gedrag. 

Het unieke aan deze opdracht was dat de doelgroep 
zeer divers is. Raadsleden hebben zeer verschillende 
achtergronden, zowel wat betreft hun kennis en ervaring  
als wat betreft hun persoonlijke ambities. Daarnaast speelt 
dat er in het raadswerk regionale en lokale verschillen zijn. 
De onderwerpen waarmee raadsleden zich bezighouden zijn 
daardoor ook zeer verschillend. Verder zijn er verschillen in 
opleidingsbehoeften tussen raadsleden die opereren vanuit 
een  kader van landelijke politieke partijen en zij die lid zijn 
van een lokale partij. De verschillende startpunten maken 

dat individueel maatwerk nodig is. Wat de opleidingsvraag 
verder bijzonder maakt, is dat deelname aan een opleiding 
vrijwillig is. Raadsleden bepalen zelf hoe zij zich willen 
ontwikkelen.

Raadsleden hebben een bijzonder mooi ambt. Zij hebben dat 
gekozen omdat zij iets willen bereiken. Een opleiding, cursus 
of training kan hen helpen om de kennis, vaardigheden of het 
gedrag dat nodig is om te bereiken wat zij willen bereiken, te 
versterken. Het Opleidingenprogramma 2018 reikt hiervoor 
handvatten aan. Daarnaast biedt het raadsleden een manier 
om aan te tonen dat zij zich tijdens en door hun raadswerk 
hebben ontwikkeld.

Ik hoop dat raadsleden inzien dat een opleiding, cursus of 
training hen iets extra’s oplevert waar ze ook buiten de raad 
iets aan hebben. Je neemt die extra kennis en vaardigheden 
of die inzichten mee, ook buiten de gemeenteraad.’

INTERVIEW

Hans Dekker, Universiteit Leiden

‘Iets extra’s ook  
voor buiten de raad’
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Betrek uw inwoners 
eenvoudig bij de 
gemeenteraad
Burgerparticipatie is in de lokale democratie een belangrijk thema. De gemeenteraad 
is de vertegenwoordiger van inwoners van de gemeente, maar zonder participatie van 
deze inwoners kunnen raadsleden hun functie niet optimaal uitvoeren. De focus op 
deze essentiële verbinding is in de laatste jaren met decentraliseringen en culturele 
omslag toegenomen, maar uit onderzoek blijkt dat nog lang niet altijd burgers en 
lokaal bestuur elkaar vinden. Dit terwijl burgers steeds vaker actie ondernemen in 
hun omgeving.

Bij burgerparticipatie gaat het om de betrokkenheid 
van burgers bij overheidsbeleid. Deze invloed kan 
echter op verschillende manieren en op verschillende 
niveaus worden geregeld. Om te bepalen wat de 
mate van invloed is die burgers hebben binnen de 
lokale democratie, wordt er vaak gekeken naar de 
rol die burgers krijgen. De participatieladder is een 
goed voorbeeld om deze rol te illustreren. Op deze 
ladder worden vijf niveaus onderscheiden. Binnen het 
laagste niveau worden burgers alleen geïnformeerd 
over plannen en besluiten. De hoogste trede van 
burgerparticipatie op de participatieladder is die van 
het (mee)beslissen, waarbij burgers binnen gestelde 
kaders beleid kunnen maken.

Om gemeentes te helpen de verbinding met de burger 
te bevorderen op ieder van deze tredes, heeft NotuBiz 
verschillende oplossingen ontwikkeld op het vlak van 
burgerparticipatie. Het Burger Portaal en de Praat Mee 
Module zijn daar de eerste twee uitkomsten van.

Burger Portaal – Waar burgers en 
lokaal bestuur elkaar tegen komen

Met het NotuBiz Burger Portaal kunt u 
interactief communiceren met burgers. 
Haal meningen op uit uw gemeente 
en krijg inzicht in het gedrag van uw 
inwoners. Open gemakkelijk de dialoog 

en betrek uw burgers!
U kunt met dit portaal burgerparticipatie en initiatieven 
ondersteunen door burgers een online podium te 
geven op uw eigen burgerparticipatieplatform. Door 
alle partijen te verbinden, te activeren en uitwisseling 
te stimuleren, ontstaat een netwerk dat inspiratie en 
inzichten oplevert.

Initiatieven die in de samenleving ontstaan, kunnen 
gemakkelijk worden gedigitaliseerd om het bereik en 
de interactie met burgers te vergroten. Op deze manier 
kunnen burgers met elkaar én het bestuur in gesprek 
gaan en krijgt u inzicht in de belangrijke thema’s die 
spelen. Burgers weten elkaar en het bestuur sneller 
te vinden en kunnen hun ideeën gemakkelijk delen. 
Dit biedt u tevens de kans om meer met de burger te 
interacteren en hen zo op verschillende manieren te 
laten participeren.

U kunt gebruik maken van een eenvoudig publicatie-
systeem om vanuit de gemeente uitkomsten te delen 
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en burgers om input te vragen. Maar ook inwoners zelf 
kunnen initiatieven en ideeën delen en het gesprek 
met de samenleving openen. Zo ontstaat tweerichting 
verkeer tussen de burger en het bestuur en onderlinge 
communicatie tussen de burgers. Het portaal biedt u 
verschillende interactieve opties die u modulair kunt 
opbouwen om de burger te betrekken en samen de 
gemeente te verbeteren. 

Praat Mee Module – Online 
meepraten tijdens politiek 
bestuurlijke vergaderingen

Via de NotuBiz Praat Mee Module 
kunnen burgers online meepraten met 
raadsvergaderingen. Door de slimme 
integratie met uw videotulen worden 
burgers direct bij uw vergadering 

betrokken en ontstaat er draagvlak voor het beleid.

Via de Praat Mee Module is het mogelijk om voor en 
tijdens de live uitzendingen van de raadsvergaderingen 
mee te praten. Het is voor een burger mogelijk om mee 
te kijken naar een politiek debat, reageren op een stelling 
om vervolgens te zien hoe volksvertegenwoordigers 
hierop reageren. Het debat wordt dus dynamischer, 
aantrekkelijker, draagt bij aan de binding tussen burger 
en het bestuur en creëert gemakkelijk draagvlak voor 
uw beleid.

Met de NotuBiz Praat Mee Module was communiceren 
met de burger nog nooit zo eenvoudig. Meningen vanuit 
de samenleving over verschillende onderwerpen kunnen 
gemakkelijk worden opgehaald en realtime worden 
gedeeld in de raadsvergaderingen. Het werkt intuïtief 
voor zowel burgers als de gri�  e. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het 
NotuBiz Burger Portaal of de NotuBiz Praat Mee 
Module? Als partner van de lokale democratie informeert 
NotuBiz u hier graag over. 

U kunt voor meer informatie en het downloaden van de 
brochure terecht op www.notubiz.nl/burgerparticipatie 
of contact opnemen via uw gri�  e.



22

%
22

Feiten & cijfers 
• 60% van de langzittende raadsleden wil door (>12 jaar raadslid)

• 94% van de raadsleden uit coalities is tevreden over behaalde resultaten

• 76% van de raadsleden van de oppositie is tevreden over behaalde 
resultaten

• 45% van de raadsleden in de oppositie vindt de expertise in de raad 
onvoldoende

• 28% van de raadsleden in de coalitie vindt de expertise in de raad 
onvoldoende

• 61% van de raadsleden vindt werkdruk het grootste probleem van het 
raadswerk

 
 16 uur per week is de gemiddelde werkdruk van een raadslid
 12 uur per week is de werkdruk in de kleine gemeenten
 27 uur per week is de werkdruk in grote gemeenten

• 53 is de gemiddelde leeftijd van een raadslid

• 20 euro per uur is de gemiddelde vergoeding van raadsleden in grote 
steden (>40.000 inwoners)

• 10 euro per uur (nipt) is de gemiddelde vergoeding van raadsleden in 
kleine gemeenten
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‘Voortdurend veranderend is een goede 
manier om de moderne arbeidsmarkt te 
omschrijven. Beroepen verdwijnen, andere 
verschijnen – door technologische ontwik-
kelingen, maar ook door ‘gewone’ maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Sommige waardevolle 
vaardigheden raken in onbruik, andere worden 
juist meer waardevol. Werk zal er altijd zijn, 
maar welk werk? Dat is de grote vraag. Als 
werkgeversvereniging én arbeidsmarktken-
ners denken wij bij AWVN dat er maar één 
antwoord is: duurzame inzetbaarheid. Dat wil 
zeggen dat werkenden zich steeds moeten 
blijven ontwikkelen om waardevol te blijven 
op de arbeidsmarkt. Gemeenteraadsleden 
vormen hierbij geen uitzondering op de rest 
van de beroepsbevolking. Ook hun werk 
verandert en tijdens hun raadslidmaatschap 
staat de arbeidsmarkt niet stil. Verstandig dus 
om daarover na te denken en er tijdig actie op 
te ondernemen.’

INTERVIEW

Jannes van der Velde, AWVN

Werkgevers over 
opleidingenprogramma 
2018
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‘Tijdens het 
raadslidmaat-
schap staat de 
arbeidsmarkt 
niet stil’
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Kennis 
Kennis betreft de inhoudelijke component van het raadslidmaatschap. Het gaat om het 

vergroten van kennis en inzicht, bekendheid met de rechten en plichten van raadsleden en om 
het begrijpen van het systeem waarin raadsleden functioneren. Toch hoef je als raadslid niet 

alles te weten om succesvol te zijn. De nadruk ligt hier op hetgeen je moet weten als raadslid 
om richting te kunnen geven aan de eigen (politieke) prioriteiten en op niveau met B&W in 

gesprek te gaan. De leerinterventies zijn gericht op kennisoverdracht en informatieverschaffing. 
De nadruk ligt op het cognitieve vlak: het gaat om ‘weten en begrijpen’.

Wilt u meer weten over een opleiding, cursus of training 
of wilt u zich direct inschrijven? Ga dan naar raadsleden.nl/### en vul 

het driecijferige cursusnummer in op de plek van de hekjes.
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Inzicht in waarden voor raadsleden

Leer politieke kansen grijpen door inzicht in waarden. Standpunten en belangen krijgen in en bui-
ten de politieke arena de meeste aandacht. Maar wie alleen hiernaar kijkt, mist het fundament: de 
onderliggende waarden. In deze training leer je door de waardenbril naar jouw politieke omgeving 
te kijken. Hierdoor krijg je beter inzicht in de haalbaarheid van (jouw) voorstellen, de overtuigings-
kracht van argumenten, zie je politieke kansen die je voorheen miste en communiceer je effectie-
ver met je omgeving. 

Raadsleden

2 tot 4 uur

De Argumentenfabriek, De Denkacademie

Sturen in de gemeenschappelijke regeling

Als raadslid kan het ondoorgrondelijk lijken hoe je je rol in gemeenschappelijke regelingen (GR) 
kunt vormgeven. Deze training behandelt de werkwijze en opzet van gemeenschappelijke rege-
lingen en wat dit betekent voor de raad. Hoe kan de democratische zeggenschap vorm worden 
gegeven? Wat betekent dit vanuit de positie van de raad? Naast de gemeenschappelijke regeling 
is er ook ruimte voor andere vormen van samenwerking. Zoals in een BV/NV. Je leert je kaderstel-
lende en controlerende rol in de richting van het college beter spelen en kunt beter inschatten 
welke formele en informele positie je hebt ten opzichte van de GR.

Gemeenteraden, commissies, en politieke fracties (inclusief fractie ondersteuning)

1 dagdeel

Augustus Consultancy

Het Raadswerk

De gemeenteraad heeft verschillende taken: kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoor-
digende. In de training worden handvatten gegeven om deze rollen effectief te kunnen vervullen. 
Je leert onder andere welke bevoegdheden de raad heeft, welke instrumenten de raad ter be-
schikking heeft, welke informatiebronnen handig zijn. Maar ook wat je functie inhoudt, hoe je met 
kiezers omgaat en hoe je je rol kunt vormgeven.

Gemeenteraden, commissies, en politieke fracties (inclusief fractieondersteuning)

1 dagdeel

Augustus Consultancy

Onlineleergang Het Politieke Handwerk

Als nieuw raadslid kun je wel een steuntje gebruiken. Deze onlineleergang in vijf modules bied je 
als beginnend raadslid een grondige voorbereiding en ondersteuning voor het werk in de raad en 
de wereld van de lokale politiek. Module 1: Inzicht in de rol en positie als raadslid in het huidige 
politieke systeem. Module 2: Inzicht in het politieke krachtenveld. Module 3: Aandacht voor de in-
strumenten als raadslid en hoe om te gaan met de overload aan informatie. Module 4: Hoe betrek 
je burgers bij de politiek? Module 5: In deze module wordt je rol als partijlid bekeken.

Startende raadsleden

Per module ongeveer twee à drie weken. De totale leergang kan in minimaal drie maanden worden 
doorlopen of zo lang als de cursist erover wil doen. Je hebt een jaar lang toegang tot de leerom-
geving, zodat je de modules in eigen tempo kunt doorlopen en naar behoefte terug kunnen kijken.

Anita de Jong Trainingen voor Politiek & Organisatie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus

101

102

103

104
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Omgevingswet: heeft uw gemeente al een beleid?

De implementatie van de Omgevingswet is één van de grootste opgaven voor de nieuwe raad. De wet 
vraagt een andere benadering van de fysieke leefomgeving en een wezenlijke andere opstelling van 
overheden. Niet alleen van uitvoerende organisaties, maar nadrukkelijk ook van de gemeenteraad. 
Belangrijk is daarom dat de gemeenteraad de implementatie actief stuurt. De komende jaren zijn 
keuzes aan de orde die kaderstellend zijn voor het omgevingsbeleid in de komende jaren. Tijdens de 
workshop kaderstelling Omgevingswet worden verschillende vraagstukken geconcretiseerd, ontstaat 
er inzicht in kaderstelling bij de Omgevingswet en is er een gespreksagenda raad – college over 
kaderstelling bij de Omgevingswet.

Raadsleden

Dagdeel

Berenschot

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training implementatie Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze vervangt alle relevante wet- en re-
gelgeving rondom de fysieke leefomgeving, waaronder de Wet ruimtelijke ordening en de Wet Mi-
lieubeheer. De Omgevingswet geeft handvatten om als gemeenteraad doelgericht regie te kunnen 
voeren en om met partijen uit de samenleving te kunnen werken aan verbetering van de woon- en 
leefomgeving. Je wordt tijdens de training in een notendop meegenomen door het gedachtengoed, 
de doelen en de opzet van de Omgevingswet. Er wordt stilgestaan bij de vraag wat dit nu voor 
jou als gemeenteraadsleden betekent. Je bent na de training in staat (mee) richting te geven aan 
implementatie van de Omgevingswet in de gemeentelijke organisatie.

(aspirant) raads-/commissieleden. 

In 3 uur (1 avond) en in 6 uur (1 dag of 2 avonden).

BRO

Participatie en gebieds(her)ontwikkeling 

Participatie lijkt een toverwoord. Ook in de Omgevingswet is het een belangrijke voorwaarde om 
te komen tot ‘goede plannen’, een goede gebiedsdynamiek en te werken aan een aantrekkelijke en 
gezonde woon- en leefomgeving. Voor jouw als volksvertegenwoordiger is het van groot belang 
dat de verschillende groepen op goede wijze betrokken worden en participatie representatief 
plaatsvindt. In deze korte training word je met praktijkvoorbeelden meegenomen in de (on)moge-
lijkheden van participatie (zowel als overheid en als samenleving) en co-creatie en de kansen die 
daaruit kunnen ontstaan. 

(aspirant) raads-/commissieleden, bestuurs- en kaderleden binnen de gemeente

Ca 2 uur

BRO

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Introductie in de Omgevingswet

Vanaf 2021 moeten gemeenten werken met de nieuwe Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereen-
voudigt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De invoering van de wet brengt 
een meer samenhangend beleid en een versnelde besluitvorming met zich mee. Daarnaast biedt het 
kansen in de bestuurlijke afwegingsruimte. In deze introductie in de Omgevingswet leer je wat de 
Omgevingswet precies inhoudt, wat er verandert en wat dit voor jou als raad of raadslid betekent. 

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Omgevingswet voor raadsleden en raadsgriffiers

Tijdens deze studiemiddag wordt uitgelegd hoe de gemeenteraad de rol van waakhond krijgt. De 
Omgevingswet bepaalt voor de fysieke leefomgeving waar verantwoordelijkheden liggen, hoe 
taken en bevoegdheden van de verschillende overheden zijn verdeeld en met welke procedures 
we in de toekomst te maken zullen krijgen. Wat is nu de bedoeling van deze wet? We gaan in op 
de veranderingen, maar vooral ook de vraag: wat doet dit met jou en hoe kun je hierop het beste 
inspelen: nu en straks? 

Raadsleden, raadsgriffiers, raadsadviseurs en griffiemedewerkers en iedereen die meer wil weten 
van de Omgevingswet

1 dagdeel van 13.00-16.00 uur

Bureau Kennis

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet

De filosofie van de Omgevingswet en de beginselen die hieraan ten grondslag liggen, toegespitst op 
het vertrouwen, de processen en de relatie naar de instrumenten komen aan bod tijdens deze sessie. 
De middag bestaat deels uit kennisoverdracht en wordt deels benut om interactief met elkaar te ver-
kennen waar de risico’s liggen en hoe je hierop kunt inspelen. Na afloop ken je verschillende vormen 
van burgerparticipatie en weet je op welke wijze je burgerparticipatie in kunt zetten om gewenste 
beleidseffecten te realiseren.

Raadsleden en bestuurders die meer willen weten over realisatie van burgerparticipatie onder de 
Omgevingswet

1 dagdeel; van 13.00-16.00 uur

Bureau Kennis

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Introductiecursus omgevingswet; Het omgevingsrecht in één wet

De Omgevingswet is een ingrijpende vernieuwing, maar ook een logisch vervolg op eerder ingang 
gezette veranderingen met de Waterwet, WRO, Wabo en de Crisis- en herstelwet. De huidige 
wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit 40 sectorale wetten, 117 
AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Het doel is om eenvoudiger, efficiënter en beter aan 
een duurzame leefomgeving te werken vanuit één gebundelde wet. Welke mogelijkheden biedt de 
Omgevingswet nu al voor jouw beleidsdoelen? De cursus biedt in hoofdlijnen de reikwijdte van de 
Omgevingswet. 

Raadsleden

1 of 2 avonden

Geoplan

Workshop Participatie en de Omgevingswet

Burgerparticipatie is een van de leidende principes in de Omgevingswet. Dit is van invloed op de 
rol en positie van de gemeenteraad. Het is van belang dat raadsleden zich gaan bezinnen op de 
kenmerken van goede en foute participatieprocessen, de middelen die de raad op dit gebied in wil 
gaan zetten, welke vormen van participatie wanneer wenselijk zijn en welke positie de gemeente-
raad dan inneemt. Na deze workshop heb je bestuurskundig inzicht in het fenomeen participatie en 
de betekenis daarvan bij de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet in de gemeente.

Raadsleden

2 dagdelen 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus 27
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Kaderstelling en de Omgevingswet

De Omgevingswet introduceert niet alleen nieuwe beleidsinstrumenten zoals de omgevingsvisie- 
en plan, maar ook een aantal nieuwe beleidsprincipes, waaronder integraliteit, bestuurlijke afwe-
gingsruimte en participatie. Bovendien verschuift ook de rol van de gemeenteraad. Het college 
krijgt meer vrijheid om het omgevingsbeleid uit te voeren. Dit betekent dat de raad zich nog meer 
dan voorheen moet richten op het formuleren van heldere beleids- en uitvoeringskaders waarbin-
nen het college het beleid uitvoert. Na deze workshop heeft heb je inzicht in de uiteenlopende 
implementatie- en uitvoeringsvraagstukken die de Omgevingswet met zich meebrengt, de rol van 
de raad, de wijze waarop de raad daarop kan sturen.

Raadsleden

2 dagdelen 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Volksvertegenwoordiger in het Sociaal Domein

De rol als volksvertegenwoordiger in het sociaal domein goed doen is lastig. De dossiers zijn com-
plex en de systeemwereld domineert het debat. In deze training krijg je als raadslid handvatten 
om de techniek en de modellen enigszins links te laten liggen en prioriteit te geven aan het leven 
van inwoners, de lokale opgaven en uitvoeringspraktijk. De training is gericht op meer bewust stu-
ren in het sociaal domein en het inzetten van de beweging van stukkenverslinder naar volksverte-
genwoordiger. Na de training heb je meer inhoudelijke kennis over het sociaal domein in de eigen 
gemeente en handelingsperspectief voor je rol als volksvertegenwoordiger daarbinnen.

Gemeenteraad, raadscommissies sociaal domein, Griffies

1 dagdeel

Jb Lorenz

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Transformatie in het sociaal Domein: Sturen in de mist?

Met de nieuwe taken in het sociaal domein staan gemeenteraden voor de taak om de transformatie 
van de jeugdhulp, zorg en participatie te realiseren. Maar hoe weet je als raadslid dat die beste zorg 
wordt geboden en hoe houd je tegelijkertijd grip op de financiën zonder dat je de uitvoering over-
belast met bureaucratie? Je leert om te bouwen aan een duidelijk sturingskader die past bij jouw 
gemeente. Wat moet worden bereikt? Hoe heeft uw gemeente dit georganiseerd? En op welke wijze 
kan de raad aan zet blijven?

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Gemeenteraad en Omgevingswet

Alle regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in de 
nieuwe Omgevingswet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering 
worden in toenemende mate belangrijk. En de rol van de raad wordt anders. In deze cursus wordt 
kennisgemaakt met de Omgevingswet. De gemeente krijgt meer bestuurlijke afwegingsruimte en 
burgers krijgen meer invloed op de besluitvorming. Hoe ga je daar als raad mee om en hoe gaat de 
griffier de raad hierover adviseren? In de cursus wordt ingegaan op de verschillen met het huidige 
systeem dat nog van kracht is en wordt er ingezoomd op aspecten die van belang zijn voor de raad.

Griffiers, raadsadviseurs, gemeenteraad(sleden) en commissieleden

1 dag

Berghauser Pont Academy

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus28
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Gemeentefinanciën basistraining
Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma

De P&C-cyclus is een van de belangrijkste sturingsinstrumenten van de raad. ‘Financiën’ klinkt 
technisch, maar gaat om een heel pure vorm van politiek: wie krijgt wat, wanneer en hoe? De 
programmabegroting, jaarrekening en kadernota zijn de belangrijkste instrumenten in de verde-
ling van lusten en lasten. In deze basistraining wordt de inhoud en functie van de stukken uit de 
P&C-cyclus doorgenomen. Wanneer en met welk doel ontvangt de raad welk stuk? Waar moeten 
raadsleden op gespitst zijn? Welke begrippen komen altijd terug? 

Raadsleden

3 uur

Necker van Naem

Sturen met geld 

De trainingenreeks ‘sturen met geld’ is een mogelijk vervolg op de basistraining gemeentefinan-
ciën en bestaat uit drie verdiepende modules. In de sessies maak je je eigen kadernota, ga je aan 
de slag met de programmabegroting en leer je meer uit de jaarstukken te halen.  Na afloop heb je 
inzicht in de basis van begroten en ben je in staat om op het juiste moment kaders te stellen en te 
controleren. 
Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma.

Raadsleden

3 bijeenkomsten, 3 uur per sessie uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Masterclass politieke keuzes in het sociale domein

40% van de gemeentelijke begroting gaat naar het sociaal domein: complexe ondersteuningsvra-
gen, veel partners, voortdurende transformatie. Hoe vul je je rol als raadslid goed in? Na de sessie 
ken je de inhoud van het brede sociaal domein op hoofdlijnen en ben je bekend met de belangrijk-
ste politieke keuzes daarin. Je hebt inzicht hoe je het beste effecten bereikt en de kosten be-
heerst. Daarnaast heb je inzicht in de informatie die je nodig hebt om als raadslid je rol te kunnen 
vervullen richting college en gemeenschappelijke regeling. 

Raadsleden

1 aaneengesloten sessie van 6 uur

Berenschot

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Financiën voor gemeenteraad- of statenleden

Met deze training wordt je als (aankomend) raadslid wegwijs gemaakt in de gemeentelijke finan-
ciën. Ambities zijn slechts uitvoerbaar als er ook financiële middelen tegenover staan, dus als er 
ruimte is of kan worden gemaakt binnen de gemeente begroting. De financiële huishouding van 
een gemeente is echter op een andere manier ingericht als in het bedrijfsleven. Het is voor een 
(aankomend) raadslid belangrijk om inzicht te hebben op welke wijze je invloed kunt uitoefenen op 
het beleid.

Raads- of statenleden, fracties

2 dagdelen, kan ook in de avond

EBCT

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

29
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Gemeentefinanciën – Het huishoudboekje van de gemeente

Financiën vormen een van de belangrijkste pijlers voor sturing binnen een gemeente. Maar waar 
bestaan gemeentefinanciën nu eigenlijk uit? Hoe ziet het huishoudboekje van je gemeente er uit? 
Waaruit bestaat de planning-en-controlcyclus? En welke documenten horen bij jouw kaderstel-
lende of controlerende rol? Na het volgen van deze module heb je meer inzicht in de inkomsten en 
uitgaven van jouw gemeente. En weet je welke documenten je wanneer mag verwachten en welke 
functies deze hebben in de gehele planning-en-controlcyclus.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Begroting en rekening – Nader bekeken

De begroting en de jaarrekening van de gemeente hebben een belangrijke functie als het gaat om 
jouw kaderstellende en controlerende rol als raadslid. Beide documenten zijn meestal omvang-
rijke boekwerken. In deze module bekijken we de documenten van de planning-en-controlcyclus 
vanuit jouw rol als raadslid. Welke onderdelen zijn nu van belang voor je? Waar vind je nu de juiste 
informatie in deze boekwerken? En wat vertelt deze informatie jou?

Raadsleden, fractieondersteuners, griffiers

1 dagdeel

Segment 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Financieel onderbouwen – Moties en amendementen

Verwerpt het college ook weleens jouw voorstellen met de mededeling dat het ‘boekhoudkundig 
niet mogelijk is’? En vraag je je wel eens af waarvoor de reserves van een gemeente benut kunnen 
worden? Deze module kan gecombineerd worden met de module ‘Moties en amendementen, hoe 
schrijf ik die?’ Na het volgen van deze module ben je in staat om je moties en amendementen be-
ter financieel te onderbouwen. Weet je welke dekkingsvoorstellen bij welke kosten ingezet kunnen 
worden en heb je meer zicht op je reserves en voorzieningen.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Financiën voor raadsleden

Elk raadslid krijgt te maken met de gemeentelijke financiën. Veel raadsleden hebben moeite de 
structuur van de begroting en de samenhang van de gepresenteerde cijfers te doorgronden. Hoe 
lees je nu zo’n dikke begroting of jaarrekening? En waar komt het geld vandaan dat we uitgeven? 
En hoe komt zo’n begroting eigenlijk tot stand? Wat is de samenhang met de voorjaarsnota en de 
jaarrekening? In deze workshop leer je als raadslid de beginselen van gemeentefinanciën kennen.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie 

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus30
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Crowdfunding

Deze workshop biedt inzicht in de ontwikkelingen van crowdfunding en de relevantie ervan voor 
de gemeentelijke praktijk. Crowdfunding slaat twee vliegen in een klap. Ten eerste kan deze 
manier van geld ophalen bij betrokken burgers helpen om meer financiële armslag te krijgen in 
de uitvoering van projecten die draagvlak hebben onder inwoners. Ten tweede kunnen gemeenten 
met crowdfunding concreet werken aan de veranderende relatie tussen (participerende) burger en 
(participerende) gemeente.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Hoe verdeelt u de lokale lasten

Deze training is gericht op de politieke keuzes die spelen bij gemeentelijke belastingen en de rol-
verdeling tussen raad en college. Criteria die je kunt hanteren bij het invoeren of het veranderen 
van belastingbeleid worden besproken. Met de tool lokalelastenmeter.nl zie je de consequenties 
van jouw keuzes en het effect op burgers en bedrijven.

Raadsleden met financiën in portefeuille 

Maximaal 2 uur

Ivolon

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Gemeenteraad en informatievoorziening 

De controlerende rol van de gemeenteraad staat of valt met een adequaat systeem van informa-
tievoorziening. De griffies spelen hierin een cruciale rol, maar ook gemeenteraden moeten duidelijk 
aangeven welke informatie men wel en welke men niet wil. Te veel informatie is even erg als te 
weinig informatie. Informatie is lang niet altijd objectief en dan rijst de vraag hoe de gemeentera-
den die informatie kunnen objectiveren? Het gaat hier om macht en tegenmacht en dat vereist be-
zinning op de manier waarop informatiestromen worden geordend. Je wordt intensief betrokken bij 
de gedachtewisseling en er wordt gereflecteerd op informatievraagstukken uit de bestuurspraktijk. 

Griffiers, griffiemedewerkers, raadsleden en bestuurders

1 dagdeel van 13.00-16.00 uur

Bureau Kennis

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Hoe werkt de gemeente

Doel van deze tweedaagse training is om je meer kennis en inzicht te bieden over hoe de gemeen-
te georganiseerd is en hoe het werkt binnen een gemeente. Hoe ziet de gemeentelijke organisa-
tie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de raad, het college, de gemeentesecretaris en de 
griffier? Maar ook: Hoe komt de gemeente aan zijn geld en met wie werkt de gemeente allemaal 
samen om tot resultaten te komen? Er wordt ook aandacht gegeven aan overeenkomsten en ver-
schillen tussen het werken in een klein en grote gemeente. 

(nieuwe) beleidsmedewerkers, raadsleden, ontwikkelaars, belangenbehartigers etc.

2 dagen

Bureau Kennis
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Als gemeenteraadslid is het van belang dat je een goed inzicht hebt in het functioneren van 
de raad en bijbehorende samenwerkingsvormen. Alleen dan kun je zowel je kaderstellende als 
controlerende taak naar behoren uitvoeren. Hiervoor is een modulaire leerlijn ontwikkeld. Deze 
leerlijn maakt je bewust van je rolinvulling als raadslid in relatie tot College van B&W, ambtelijke 
organisatie en binnen de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Van ‘Moderne bezuinigingen’ 
tot ‘Hoe lees ik een begroting en een jaarrekening’.

Raadsleden

Ca 1,5 uur

Deloitte Academy

Raad en burgerparticipatie

Wat is burgerparticipatie? Wat betekent dit in het huidige debat over de lokale democratie? Je gaat 
ook praktisch aan de slag: wanneer wel en niet in de beleidscyclus, wat het betekent voor de rol 
van de raad en aan welke vormen je kunt denken. Wat past bij jouw raad?

Raadsleden

1 tot 2 dagdelen

De Beuk Organisatieadvies

Gemeentelijke herindeling in een juridisch vacuüm

De Wet ARHI regelt de procedure van gemeentelijke herindeling. De rechtsbescherming van 
gemeenten in deze voor hen zo belangrijke procedure is echter uiterst gebrekkig. Om die reden 
ontstaat er bij herindelingen vaak heel veel frustratie en ongenoegen. Niet alleen bij bestuurders 
en volksvertegenwoordigers, maar ook bij betrokken burgers. Gemeenten die bij een herindeling 
worden betrokken, moeten dan ook heel strategisch opereren en zich zeer bewust zijn van de ha-
ken en ogen die aan een herindelingsprocedure zijn verbonden. Er wordt ingegaan op het systeem 
van de Wet ARHI en op de invloed van het actuele herindelingsbeleid. Met enkele voorbeelden 
wordt toegelicht op welke wijze gemeenten het meest adequaat kunnen opereren.

Ambtenaren, burgemeesters, griffiers, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden en 
diegenen die zich bezighouden met gemeentelijke herindeling

1 dagdeel, van 13.00-16.00 uur

Bureau Kennis

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

‘Meer samenleving, minder overheid, sterke participatie van burgers’
Blockchain, burgerparticipatieonderzoek en de Participatieapp 

In deze workshop wordt ingegaan op verschillende voorbeelden, methodieken en aspecten van bur-
gerparticipatie. Veel gemeenten zoeken naar (nieuwe) toepassingen om de betrokkenheid te verbe-
teren. Een nieuwe digitale technologie is in ontwikkeling die de werking van onze representatieve 
democratie drastisch kan veranderen, namelijk blockchain. Je staat stil bij dit soort technologieën en 
voorbeelden vanuit de praktijk en verkent welke instrumenten voor welke situatie geschikt is. Daar-
naast bekijk je wat het effect is van dit soort ontwikkelingen op de functie van de raad.

Raadsleden, beleidsondersteuners lokale democratie, ondersteuners van de raad (griffie), wethouders

1 dagdeel (4 uur)

e-Democracy
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht voor raadsleden
Compleet overzicht wet- en regelgeving RO

De ruimte in een gemeente is schaars en moeten slim worden benut: je moet economische groei 
mogelijk maken, zonder dat dit ten kosten gaat van natuurwaarden of het woongenot en de 
gezondheid van burgers. In deze cursus wordt het overzicht gegeven: wat zijn de instrumenten en 
verantwoordelijkheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau? Je leert de basis van bijvoor-
beeld het bestemmingsplan, de structuurvisie, de Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening, 
planschade, het projectbesluit (de voormalige artikel 19 procedure) en de omgevingsvergunning. 

(Delen van) gemeenteraden 

1 of 2 avonden; in overleg, afhankelijk van de trainingswens

Geoplan

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Burgerparticipatie voor raadsleden (training)

De verkiezingen zijn voorbij en je gaat als raadslid aan de slag. Maar hoe zorg je ervoor dat je 
de burger blijft betrekken bij de politieke besluitvorming? Hoe zorg je ook dat burgerinitiatieven 
gehoor vinden bij de politiek en geef je als raad invulling aan burgerparticipatie anno nu? In deze 
training leer je om als raadslid om te gaan met de vraag van de burger om meer betrokken te zijn 
bij politieke besluitvorming. De politiek vraagt meer zelfredzaamheid en initiatief van de burger, 
maar dat vraagt ook een andere inzet en betrokkenheid van de raad. Hoe kun je daar als raad 
invulling aan geven?

Gemeenteraadsleden en ambtenaren die burgerparticipatie faciliteren, individuele deelnemers

2 uur

Irene Janssen

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Sturen op afstand – Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma

Regionalisering, decentralisaties, samenwerken. Meer dan ooit zijn gemeenten afhankelijk van sa-
menwerking met derden om zaken te organiseren. Decentralisaties hebben ook tot nieuwe samen-
werkingsverbanden gezorgd. Er zijn veel bestuurslagen tussen gemeente en provincie ontstaan. 
Het is als raadslid lastig zicht te houden op deze organisaties, terwijl je voor het bereiken van je 
doelstellingen er afhankelijk van bent. Deze training geeft je als raadslid aanknopingspunten om 
effectief, efficiënt én rolvast te sturen op verbonden partijen.

Raadsleden

2 uur

Necker van Naem

Inspiratietraining communicatie voor de raad

Hoe communiceer je als raadslid met je inwoners? Er zijn veel nieuwe middelen en mogelijkheden 
voor inwoners om hun mening te geven en invloed uit te oefenen. Hoe ga je daar als raad en als 
raadslid mee om? Deze training kan een onderdeel zijn van het introductieprogramma voor de 
nieuwe raad.

Raadsleden, griffiers, communicatieadviseurs van publieke organisaties

2,5 uur

SIR Communicatie en trainingen

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Cursus grondexploitatie en grondbeleid voor Raadsleden

Een gemeente heeft heel wat ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de bouw van woningen, 
het aanleggen van wegen en groen, het vestigen van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. 
Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe de grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare 
manier wordt gebruikt. Hoe krijg je als raadslid greep op grondexploitaties en grondbeleid? De 
gemeenteraad is het besluitvormende orgaan wat de kaders stelt bij keuzes in dat grondbeleid, de 
grondexploitaties en de risico’s die daarmee gepaard gaan. In deze cursus wordt ingegaan op het 
doorgronden van relevante informatie hiervoor.

(Delen van) gemeenteraden en raadswerkgroepen

1 of 2 avonden; in overleg

Stichting Orbiters, Geoplan

Raadslid en Open Overheid

Welke informatie kan de gemeente delen met bewoners? Hoe kan een gemeente meer gebruik 
maken van open data? Door openbaarheid en transparantie krijgen bewoners zicht op de inzet en 
prestaties van de gemeente. Wat is de rol van raadsleden hierbij? Je leert om beter gebruik te 
maken van data en informatie, data gedreven sturing en het mobiliseren van burgerkracht.

Raadsleden, college van B&W, ambtenaren

Notk, 2 uur, dagdeel, dag

Instituut Maatschappelijke Innovatie

Raadslid en Burgerkracht

Hoe kan een gemeente inspelen op maatschappelijke initiatieven? Welke rol kunnen bewoners spe-
len bij planvorming en uitvoering? En wat is de rol van raadsleden hierbij? Je omgevingsbewustzijn 
neem toe en krijgt inspiratie om beter gebruik te maken van burgerkracht.
Een training of workshop op maat, met presentatie van beste praktijken uit het hele land, discussie 
toegespitst op de behoeften van de gemeente. 

Raadsleden, college van B&W, ambtenaren

Notk, 2 uur, dagdeel, dag

Instituut Maatschappelijke Innovatie

Cursus Bestemmingsplannen voor raadsleden

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke orde-
ning. Welke ruimtelijke afweging moet worden gemaakt door de raad en hoe wordt deze in rechte 
getoetst? Bij welke omgevingsaspecten (bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit, ladder duurzame ver-
stedelijking, verkeer, milieuaspecten) bestaat meer beleidsruimte voor de raad om een eigen koers 
te varen en bij welke aspecten bestaat juist minder ruimte? Deze cursus behandelt het beoorde-
lingskader dat geldt voor een bestemmingsplan.

(Delen van) gemeenteraden en raadswerkgroepen

1 of 2 avonden; in overleg

Geoplan

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

34

KENNIS

34 Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus

137

138

139

140



35leeromgeving.raadsleden.nl

KENNIS

35

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Snel aan de slag met de nieuwe gemeenteraad: Rol van de Raad

Als hoogste orgaan van de gemeente zit de raad aan de knoppen van het lokaal bestuur. Niet al-
leen als opdrachtgever van het college, maar ook als de controleur van het beleid. Je leert wat 
het betekent om vanuit de kaderstellende rol een politieke opdracht te formuleren en hoe je dat 
doet in het debat. Wat heeft het hoogste orgaan eigenlijk te vertellen? Wat moet je weten van de 
gemeentefinanciën? De onderwerpen worden behandeld in drie modules. Je bent bewust van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad, rol van de raad en instrumentarium.

Raadsleden

Twee modules per dagdeel ( een module duurt anderhalf uur)

Periklesinstituut

Snel aan de slag met de nieuwe gemeenteraad

Door de vele soorten samenwerkingsverbanden is het soms een ware zoektocht naar waar en 
wanneer je je invloed uitoefent als raadslid. Met dit inwerkprogramma wordt de gemeenteraad 
snel, vakkundig en ervaringsgericht getraind in het volksvertegenwoordigende werk. Daarnaast 
werkt het programma verbindend. Het inwerkprogramma voor nieuwe gemeenteraden is modulair 
opgebouwd en behandelt alle aspecten van het raadslidmaatschap en de rol van de raad geza-
menlijk. Het programma bestaat uit drie blokken en negen modules.

Raadsleden

Twee modules per dagdeel ( een module duurt anderhalf uur)

Periklesinstituut 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Lezen van beleid
Wat staat er eigenlijk en – net zo belangrijk – wat staat er niet in?

Als lezer ben je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en 
hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen. De training is gericht op het toetsen van beleids-
stukken. Na een korte introductie over beleid krijg je een uitleg over het Focusmodel, waarmee je 
met meer structuur kunt lezen. Daarna oefenen je in het lezen en beoordelen van beleidsstukken 
op de kwaliteit.

Gemeenteraadsleden, fractie-ondersteuners, griffiers

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training Uw rechten als raadslid

Een raadslid beschik je over een flink aantal mogelijkheden om politiek te bedrijven. Moties, amen-
dementen en het vragenrecht zijn slechts enkele middelen die je hebt om het college bij te sturen 
en de gemeente te verbeteren. Door deze instrumenten goed te gebruiken kun je daadwerkelijk 
een verschil maken in jouw periode als raadslid. Tijdens deze training leer je welke instrumenten 
je hebt, in welke situatie je welk instrument het beste in kunt zetten en waarom.

Raadsleden

1 dagdeel

VNG Academie

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Rollen en instrumenten 

Als nieuw raadslid heb je nog geen goed zicht op de veelzijdigheid van het ambt (meerdere rollen) en 
de verscheidenheid aan mogelijkheden die ze hebben om hun werk goed te doen (instrumenten). Deze 
training helpt je als raadslid om het juiste instrument in te zetten op het goede moment (gereed-
schapskist). Dit kunnen wettelijke bevoegdheden zijn, maar gaat ook over het inzetten van de griffie, 
of over houding en gedrag.  Het resultaat van deze training is dat je zicht hebt op je rol in het duale 
stelsel en weet welke instrumenten je wanneer moet inzetten om die rollen effectief in te vullen.
Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma.

Raadsleden

2,5 uur

Necker van Naem

Onderzoeksinstrumenten van de raad

De raad heeft verschillende onderzoeksinstrumenten tot zijn beschikking. Variërend van licht tot 
zwaar, van maximale regie op inhoud, proces en timing tot enkel het uiten van een verzoek of een 
opdracht. De keuze voor het juiste instrument hangt af van een aantal factoren. Verkeerde inzet 
kan leiden tot een onbeantwoorde onderzoeksvraag. Of zelfs tot het verzwakken van het instru-
ment in de toekomst. Je krijgt zicht op de mogelijkheden van het instrumentarium, de context 
waarin de keuze voor een onderzoek plaatsvindt en de gevolgen van deze keuze.
Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma.

Raadsleden

2 uur

Necker van Naem

Kaderstellend sturen  

Hoe bepaal je als raadslid de uitgangspunten en doelstellingen van beleid? Hoe stel je als raadslid 
beleidsmatige en financiële grenzen aan het beleid? Hoe kan het college het speelveld en de door 
de raad gestelde kaders verruimen en hoe ga je daar als raad mee om? Kaderstellen, volksverte-
genwoordigen en controleren zijn de toverwoorden voor ieder raadslid. Vaak zijn (nieuwe) gemeen-
teraden volop op zoek naar de concretisering van deze begrippen. Naast de juiste instrumenten gaat 
het ook om inzicht, houding en gedrag van alle betrokkenen. Deze training geeft je als raadsleden 
concrete handvatten om je kaderstellende rol in de praktijk invulling te geven.
Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma.

Raadsleden

3 uur

Necker van Naem

Gemeentewet

In de Gemeentewet staan allerlei bepalingen in die heel belangrijk zijn voor raadsleden. Of het 
nu gaat om de regels over geheimhouding, stemmen tijdens de raadsvergadering, of een ander 
thema; met de griffier wordt overlegd over het gemeentewettelijk thema dat aan de orde moet 
komen tijdens de training. 
Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma.

Raadsleden

2,5 uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Basistraining Crisisbeheersing

In een crisissituatie krijg je in het beleidsteam te maken met een andere organisatiestructuur dan 
de dagelijkse ambtelijke structuur. Daarbij spelen bestuurlijke dilemma’s een rol waar snel een 
besluit over genomen moet worden. Je wordt hierbij geholpen door strategische adviseurs van de 
verschillende hulpdiensten. Daarnaast kan, afhankelijk van het type incident, een officier van jus-
titie aanschuiven. Tijdens deze training komt onder meer aan bod wat er op je af komt tijdens een 
crisis, wat je te wachten staat op het gebied van crisiscommunicatie en wat de taken en bevoegd-
heden van de gemeenteraad en burgemeester zijn. 

Raadsleden, (delen van) de gemeenteraad

1 dagdeel

V&R 

Raadsleden aan zet in regionale samenwerking

Hoe houd je als raadslid grip op regionale samenwerking? Hoe zijn taken en 
verantwoor¬delijk¬heden verdeeld in de gemeente en in een samenwerkings-organisatie? Hoe 
vervul je je rol als volksvertegenwoordiger en oefen je invloed uit? Na afloop van deze basisbij-
eenkomst heb je een goed zicht op je mogelijkheden om als raadslid succesvol actief te zijn op het 
regionale niveau.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training Rolbewust als raadslid

Als raadslid kan het soms zoeken zijn naar de juiste rol. Hoe ga je om met de rest van de raad? 
In hoeverre richt je je tot het College van B&W? Wat is je rol richting burgers? Het is daarom 
belangrijk om als raadslid rolbewust op te treden. Bij deze training staat de samenwerking tussen 
Raad onderling en het College centraal.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Workshop van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.  
Meer ruimte voor mensen met goede ideeën

Overal in het land, op allerlei terreinen zijn mensen actief met eigen maatschappelijke initiatie-
ven. Veel van deze initiatieven als werkgelegenheid, duurzaamheid, of sociale cohesie raken de 
gemeentelijke organisatie. Deze ontwikkeling is mooi, want gemeenten moeten meer doen met 
minder geld. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe nodig je mensen uit om in actie te komen rond 
specifieke thema’s? Hoe participeer je als overheid in deze initiatieven? Deze workshop biedt zicht 
op de huidige ontwikkelingen rond de energieke samenleving en hoe je daar als raadslid op kunt 
inspelen.

Raadsleden

1 dagdeel

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Snel aan de slag met de nieuwe gemeenteraad

Niet alleen in de raad is samenwerking belangrijk, maar ook daarbuiten. Met andere gemeenten of 
met de inwoners en instellingen. In de drie modules van Blok C leer je hoe samenwerken elkaar 
versterken betekent. Je gaat op zoek naar de belemmeringen en mogelijkheden die Europese re-
gelgeving met zich meebrengen. Je kijkt naar verschillende soorten samenwerkingsverbanden; van 
ambtelijke fusie tot gemeenschappelijke regeling en de rol van de centrumgemeente. En er wordt 
ingegaan op verschillende nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie; verschijningsvor-
men, mogelijkheden en beperkingen.

Raadsleden

Twee modules per dagdeel ( een module duurt anderhalf uur)

Periklesinstituut

De ervaring leert: Rollen en instrumenten

Als raadslid heb je een heel arsenaal aan instrumenten tot je beschikking, zoals moties, amen-
dementen, het stellen van vragen en de raadsenquête. In deze workshop komen ze allemaal aan 
bod. Wanneer zet je welk instrument in en wat zijn de gevolgen? Welke instrumenten passen bij 
de verschillende rollen die je hebt als volksvertegenwoordiger en welke informele instrumenten 
kunt je inzetten om je doel te behalen? En hoe zorg je ervoor dat de meerderheid van de raad je 
voorstel steunt?

Raadsleden

ProDemos

De ervaring leert: Het recht van de raad

Basiskennis van de rechten van raadsleden en van de politieke spelregels helpt je bij je positiebe-
paling in de fractie, in de gemeenteraad en bij het politieke spel tussen college en gemeenteraad. 
Ook kan deze kennis groot verschil maken in de wijze waarop je je taken gaat invullen. Je krijgt 
inzicht in de instrumenten om kaders te stellen, te sturen op hoofdlijnen, de volksvertegenwoordi-
gende rol te vervullen en het college te controleren. Je krijgt meer grip op de verschillende vormen 
van kaderstelling: juridisch, financieel en bestuurskundig. Je hebt na deze workshop als raadslid in-
zicht in de politieke en juridische mogelijkheden om te sturen, te beïnvloeden en samen te werken.

Raadsleden

ProDemos

Snel aan de slag met de nieuwe gemeenteraad: dagelijkse kost

Het politieke vak vraag om maatschappelijke kennis, een goed netwerk en specifieke vaardigheden 
en competenties. In dit blok bestaande uit drie modules leer je als raadslid de kneepjes van het 
parlementaire vak. Technieken om overtuigend te spreken en op zoek te gaan naar bespreekpun-
ten voor de besluitvorming met het vergadermodel. Je krijgt daarnaast praktische tips en hand-
vatten mee over hoe om te gaan met morele dilemma’s en kwesties rondom integriteit.

Raadsleden

Twee modules per dagdeel (een module duurt anderhalf uur)

Periklesinstituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Integriteit – Soms gaat het onbedoeld mis

Van politici en bestuurders wordt in hun doen en laten een integer gedrag verwacht. Toch gaat het 
soms - onbewust - mis. Het is een van de oorzaken waardoor de kloof tussen politiek en burger 
groter is geworden. In de module integriteit maak je kennis met de verschillende voorschriften die 
er op het gebied van integriteit bestaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geleerd hoe je 
als politicus en bestuurder de valkuil van niet integer handelen kunt vermijden.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Raadscommunicatie – De basis

In deze workshop maak je kennis met de doelstellingen van communicatie in het algemeen. Ook 
wordt ingegaan op specifieke communicatie voor de raad. Je leert meer over doelgroepen en mid-
delen, zenden en ontvangen, ruis op de lijn, verwachtingen over communicatie en communicatie 
voor jouw fractie of voor de raad. Tot slot worden de trends in communicatieland bekeken, zoals 
social media en de participatiemaatschappij.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Intergemeentelijke samenwerking – Hoe houdt u er grip op?

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe en gemeenten willen zichzelf steeds meer ont-
wikkelen als ‘regiegemeente’. ‘Grip op gemeenschappelijke regelingen’ is hierdoor een kreet die 
steeds vaker geroepen wordt in de diverse gemeenten. Maar wat is ‘grip’ nu eigenlijk? Hoe verkrijg 
je dat? En in hoeverre is het eigenlijk wel mogelijk om grip te hebben op taken die je buiten de 
deur hebt gezet? En welke rechten en plichten heb je al raadslid hierin?

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Controleren – Behaalt het college de gestelde doelen wel?

Op basis van de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan. Hiermee is de raad 
het beleidsbepalend orgaan, en voert het college het beleid uit. Om een vinger aan de pols te hou-
den of het college de beoogde doelen haalt, heeft de raad een controlerende rol. Je leert wat de 
controlerende rol van de gemeenteraad is, wat de controle-instrumenten zijn en welk instrument  
je wanneer toepast.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Sociale Media – De do’s en don’ts

In deze workshop krijg je inzicht in de verschillende vormen van sociale media, leer je wanneer Face-
book een goed idee is en hoe je als raadslid Twitter kunt gebruiken. Je leert wat sociale media jou, 
de partij en de raad kan opleveren en ook wanneer je beter geen sociale media in kunt zetten.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Meer samenleving, minder overheid
De rol van de raad in een participatiesamenleving

Burgers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. In deze module kijk je 
naar de gevolgen hiervan voor de gemeenteraad. De verandering naar een meer netwerk- en par-
ticipatiegerichte samenleving vraagt namelijk niet alleen actie van burgers. Ook de lokale politiek 
zal een omslag moeten maken. Maar hoe doe je dat? Aan de orde komen onder andere hoe je als 
raadslid de rol als volksvertegenwoordiger kunt blijven invullen. En hoe communicatie hierbij een 
rol speelt.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Raad en media – Een gouden combinatie?

“Sta ik wéér niet in de krant.” Heb je dat gevoel ook weleens als je een artikel over de raadsverga-
dering leest in het regionale dagblad? In deze workshop leer je wat een kernboodschap is en hoe je 
deze effectief over kunt brengen. Je leert de basisbeginselen van omgaan met journalisten, zowel 
schijvende als die met een camera, en hoe belangrijk (regionale) media zijn voor een gemeenteraad.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Meer communicatie – In een veranderende samenleving

De wereld verandert en jouw raad verandert mee. Er zijn nu andere communicatiestrategieën 
nodig om in contact te blijven met de inwoners dan voorheen. In deze workshop krijg je inzicht in 
de belangrijkste maatschappelijke trends zoals het ‘glazen huis’ en de ‘emotiemaatschappij’ en 
kijken we hoe grote bedrijven zoals bijvoorbeeld NS en IKEA hiermee omgaan. Aan het einde van 
de avond bruis je van de ideeën over nieuwe communicatiemethoden voor jouw raad.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

De ervaring leert: Participatie: samenspel tussen raad en samenleving 

Burgers betrekken bij beleids- en besluitvorming is belangrijk voor het draagvlak en zorgt voor 
kwalitatief beter beleid. Ook wordt steeds meer gevraagd aan burgers om zelf initiatief te nemen 
in het publieke domein en om actief te zijn in eigen buurt, wijk of dorp. Je krijgt inzicht in de ver-
schillende vormen van burgerparticipatie en de trends op dit gebied, je weet hoe je hier binnen de 
gemeente afspraken over kunt maken en bent bewuster van je eigen rol bij burgerparticipatie.

Raadsleden, collegeleden, ambtenaren

ProDemos

Training Participatiewet voor Raadsleden

Het doel van de Participatiewet is om iedereen te laten participeren in de samenleving. Deze 
wetgeving is het sociaal vangnet van onze maatschappij. Het is een sociale wetgeving, maar toch 
wordt die niet altijd zo gezien. In deze cursus leer je de beginselen van de Participatiewet. Wat zijn 
de rechten en wat zijn de plichten voor de burger die een uitkering op grond van de Participatiewet 
ontvangt? 

Raadsleden

1 dag

SCIOPENG Academie

Training Jeugdwet voor Raadsleden

Het overhevelen van de Jeugdwet naar de gemeente vraagt een omslag van landelijk naar regio-
naal én lokaal beleid. Wat houdt de Jeugdwet in en hoe zit het met de toegang? Hoe komen we nu 
tot een regisseursaanpak en hoe wordt gewerkt aan ‘veilig opvoeden en opgroeien’? De eerste dag 
is gericht op de wetgeving jeugd en privacy en de andere dag is gericht op de doelgroep met de 
mogelijkheden vanuit de gemeente.

Raadsleden

2 dagen

SCIOPENG Academie

De ervaring leert: Grip op regionale samenwerking

Mede door de toenemende decentralisatie van taken en de behoefte van gemeenten om hun posi-
tie te versterken, gaan ze steeds meer regionaal samenwerken. Hoe maak je goede afspraken tus-
sen de gemeenteraden en hoe zorg je ervoor dat de democratische legitimiteit gewaarborgd blijft? 
Welke thema’s zijn geschikt om op regionaal niveau te bespreken en welke onderwerpen kun je 
beter in de eigen gemeente aanpakken? Je weet als raadslid na deze workshop in welke situaties 
regionale samenwerking meerwaarde heeft, welke vormen van samenwerking bestaan en hoe je 
als raadslid grip kunt houden op de besluitvorming.

Raadsleden

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training Wmo voor Raadsleden

Deze training geeft kennis en inzicht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Na afloop 
weet je onder meer wat de visie is vanuit de Wmo en hoe vanuit deze wetgeving de zelfredzaamheid 
en participatie van mensen wordt ondersteund. Wat belangrijk is bij een indicatie op basis van PGB 
financiering. Welke beperkingen er bij mensen kunnen optreden en welke invloed dit heeft op de 
zelfredzaamheid en participatie.

Raadsleden

2 dagen

SCIOPENG Academie

Raad en Daad: Kaders stellen – Zonder kaders is het college stuurloos

Een van je rollen als raadslid is kaders stellen. Kaderstelling is geen begrip dat is vastgelegd in 
de Gemeentewet of in de Wet dualisering gemeentebestuur. Het een keuze die raadsleden maken 
om actiever hun invloed op de hoofdlijnen van het beleid te laten gelden. Goede kaders maken het 
voor de raad mogelijk politieke verantwoording af te leggen aan de samenleving over belangrijke 
politieke keuzes en prioriteiten. Om heldere kaders aan te kunnen geven is het belangrijk je steeds 
af te vragen wat je wilt bereiken met het gevraagde beleid, wat je wilt meten en hoe je dat wilt 
meten. Naast een kort theoretisch gedeelte over de kaderstellende rol wordt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden geoefend.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Raad en Daad: Instrumentarium raadsleden (basismodule)
Een gereedschapskist vol

Als gemeenteraadslid heb je verschillende instrumenten die je kunt inzetten om de beoogde doelen 
te halen. In deze workshop maak je kennis met die instrumenten en leer je wanneer deze kunnen 
worden ingezet. Het is de basis voor het raadswerk. Deze module is onmisbaar om de andere Raad 
en Daad modules te kunnen volgen. Daarin wordt inhoudelijker en praktijkgericht op de diverse rol-
len van een raadslid ingegaan.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Training Schulddienstverlening voor raadsleden

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn gemeenten verplicht 
schuldhulpverlening aan te bieden aan hun inwoners. In artikel 2 lid 1 van deze wet staat dat de 
gemeenteraad een plan vast moet stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening 
aan de inwoners van de eigen gemeente. Vanzelfsprekend kan zo’n plan alleen goed vormgegeven 
worden op het moment dat de juiste kennis hiervoor aanwezig is. Tijdens de training schulddienst-
verlening voor raadsleden wordt besproken wat schuldhulpverlening is. Hoe de processen van 
schuldhulpverlening er uit zien, welke producten er bestaan die ingezet kunnen worden in het kader 
van schuldhulpverlening en op welke manier dit vormgegeven kan worden binnen een gemeente

Raadsleden

1 dag

SCIOPENG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

42
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Tien treden van goed werkgeverschap

 
De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en dat schept verplichtingen. Hoe zorgt de raad 
ervoor dat hij een goede werkgever is? De griffier moet weten wat hij heeft aan de werkgevers-
commissie. Wanneer spreek je elkaar formeel? Wat ligt er vast op papier? Wat is de agenda van 
overleg? In deze training  worden raadsleden ondersteund die de taak op zich nemen om de werk-
geversrol handen en voeten te geven via de ’10 treden van goed werkgeverschap’. 
Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma

Raadsleden

2 uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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Vaardigheden 
Bij opleidingen, cursussen en trainingen waarin vaardigheden centraal staan, ligt de nadruk 

op ‘kunnen’. Het betreft hier niet zozeer leren door luisteren (kennis), maar ‘ervarend leren en 
leren door doen’. Succesvol raadslid zijn betekent effectief kunnen optreden en invloed weten 
uit te oefenen, in de politieke arena, in contact met maatschappelijke partijen en in relatie tot 
B&W. Daarbij kan het gaan om het versterken van eigen individuele, persoonlijke vaardigheden 

als raadslid, maar ook om collectieve vaardigheden voor de raad als geheel.
Leerinterventies betreffen oefenen en experimenteren, met aandacht voor een breed palet aan

communicatieve vaardigheden en overtuigend optreden.

Wilt u meer weten over een opleiding, cursus of training 
of wilt u zich direct inschrijven? Ga dan naar raadsleden.nl/### en vul 

het driecijferige cursusnummer in op de plek van de hekjes.
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Duur

Opleiders

Debatteren: debatteren kunt u leren

Hoe zorg je ervoor dat argumenten overtuigend worden gepresenteerd? Welke technieken maken 
je presentatie krachtiger en leuker om naar te kijken en luisteren? Op welke wijze kan een betoog 
worden opgebouwd en hoe kun je het beste reageren op vragen? Al deze zaken komen aan bod in 
deze debattraining. Je ontwikkelt belangrijke vaardigheden zoals spreken in het openbaar, argu-
menteren, presenteren en het doorzien van debat- en vergadertechnieken.
Iedereen zie op zoek is naar effectieve debattechnieken 

1 dag

Bestuursacademie Nederland

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Het democratisch debat

Het debat is voor de raad het krachtigste instrument om het democratische proces vorm te geven. 
Wat ervaart de raad als een echt democratisch debat? En wat vraagt dat van de raadsleden? En 
hoe draagt het debat bij aan een goede democratische besluitvorming? Een raadsvergadering 
wordt geobserveerd en eventueel andere bijeenkomsten met raadsleden (commissievergadering 
en/of bijeenkomsten met inwoners). Tijdens een bijeenkomst worden de observaties teruggekop-
peld wordt dieper ingegaan over de succesfactoren voor een goed democratisch debat. 

Raadsleden

In overleg

De Beuk Organisatieadvies 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Leren debatteren

Er wordt ingegaan op de voorbereiding en de uitvoering van het profilerende en het meningsvor-
mende debat. Met een kettingdebat wordt je als raadslid geïnspireerd om je argumenten met 
elkaar te verbinden. Aan bod komen presentatie, argumentatie, omgaan met drogredenen en beïn-
vloeding van het onbewuste, waarbij politieke framing een belangrijk ingrediënt is. De invloed van 
de omgeving (raadszaal, opstelling, agendering, media) op de loop van het debat wordt besproken 
en hoe daarop te sturen valt.

Raadsleden

1 tot 2 dagdelen

De Beuk Organisatieadvies

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Chaos in de raadszaal - Training Raadsdebat 

Een standpunt overtuigend overbrengen is één, zorgen dat de gemeente de betekenis en de impact 
van een standpunt begrijpt en kent is een ander verhaal. In deze training leer je vanuit een mix 
aan meningen tot een gezamenlijk besluit te komen en duidelijk te maken voor iedereen waarom 
dat besluit is genomen. Je krijgt inzicht in het functioneren van de gemeenteraad en jouw cruciale 
rol daarin. Je hebt basisvaardigheden om goed als raadslid te functioneren en kunt omgaan met 
lastige vragen.

Raadsleden, gemeenteraden, griffiers

Afhankelijk van de leerwensen

Debatrix

45Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Debatteren voor raadsleden

Leer als raadslid hoe je een goed duaal debat moeten voeren. Een debat op hoofdlijnen waarin 
standpunten krachtig, herkenbaar en stevig onderbouwd zijn. Waarin je de confrontatie met poli-
tieke tegenstanders opzoekt. Zo weet het publiek waar de fractie voor staat. Leer de juiste struc-
tuur in het debat aanbrengen, het betoog van je opponent onder de loep te nemen en een debat te 
voeren met overtuigingskracht. 

College, raadsleden, iedereen die een krachtig duaal debat wil kunnen voeren

Loo van Eck

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Debattraining – Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma

Het is belangrijk dat je je als raadslid bewust bent van je eigen kwaliteiten en verbeterpunten om 
jezelf, de partij en standpunten optimaal te kunnen presenteren. In deze training werk je aan je 
vaardigheden, maar leer je ook welke theorie aan een goed debat ten grondslag ligt. Je bent be-
kend met een aantal debattechnieken en weet welke stappen je moeten zetten in de voorbereiding 
op een debat.

Raadsleden

3 uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer politiek over stoeptegels. Het kaderstellend debat in de praktijk.
Kaderstellen, want het hoogste orgaan ben je niet voor niks

Met dit programma worden gemeenteraden geholpen met het verstrekken van kraakheldere 
opdrachten aan het bestuur, waar het politiek kader helder in is. Je krijgt uitgangspunten voor 
een kaderstellend debat en leert technieken en vaardigheden om dit goed uit te voeren. Je hebt 
een gedeeld beeld over wat een goede vergadering en een politiek proces moet opleveren. Je bent 
in staat zelf te beoordelen of een vergadering voldoende heeft opgeleverd, zonder in een nieuwe 
politieke discussie te vervallen.

Raadsleden

2 of meer bijeenkomsten

Periklesinstituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Een goed debat maak je samen, de effectiviteit van de vergadering

Dit programma helpt je als raadslid het politieke besluitvormingsproces te verbeteren. De me-
ningsverschillen worden scherper, waardoor politieke dilemma’s sterker naar voren komen en 
besluiten meer herkenbaar worden genomen. Je wordt geholpen met betere debatten ervoor te 
zorgen dat meningsverschillen bespreekbaar worden gemaakt, argumenten in het debat anderen 
aan het denken zet en dat de uiteindelijke uitkomst herkenbaar als een afgewogen besluit van het 
hoogste orgaan overkomt.

Raadsleden 

Afhankelijk van behoefte 2 of meer bijeenkomsten

Periklesinstituut

46 Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Debatteren

Debatteren is een vaardigheid die bovenaan in de lijst van competenties staat. De training debat-
teren is een werkvorm waarin je leert om een vraagstuk goed te analyseren, een helder betoog op 
te bouwen, gedachten te structureren, te luisteren naar en te reageren op elkaar en overtuigend 
te presenteren
Deze vaardigheden zijn belangrijk in vergaderingen en andere overlegsituaties waarin je je stand-
punt goed moet kunnen verwoorden en wilt reageren op anderen.

Raadsleden en andere geïnteresseerden

2 of 4 dagdelen

Van Velzen Development

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training Politieke debatvaardigheden en Scan voor raadsleden

Debatvaardigheden spelen in de politieke arena een cruciale rol. Zowel naar collega raadsleden 
als naar de burger en binnen het college zijn debatvaardigheden onontbeerlijk: zij maken je over-
tuigend. Tijdens deze training krijgt je deze belangrijke vaardigheden onder de knie en ga je aan de 
slag met hoe je jouw politieke doelen in eerste en tweede termijn succesvol kunt behalen. 

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Helder argumenteren voor raadsleden

Vergroot je effectiviteit als raadslid met de kracht van heldere argumenten. Als raadslid ben je 
voortdurend afzender en ontvanger van argumenten. Om hierbij zo efficiënt en effectief mogelijk 
te zijn, leer je werken met het denkgereedschap ‘De Argumentenladder’. Hierdoor ben je beter in 
staat je politieke doelen te realiseren, kun je sneller werken en heb je een scherpe inbreng in de 
raadszaal.

Raadsleden

3 tot 4 uur

De Argumentenfabriek Denkacademie BV

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

De ervaring leert: Debatteren

Als volksvertegenwoordiger of bestuurder heb overtuigingskracht nodig om zaken voor elkaar te 
krijgen. Dit zit in je persoonlijke uitstraling, je vermogen om aan te voelen wat er speelt en een 
krachtige argumentatie. Maar ook in de beheersing van het politieke spel voor, tijdens en na het 
debat. In deze workshop komen alle politieke debatvaardigheden aan bod en krijg je gelegenheid 
om te oefenen met presenteren, argumenteren, reageren, regisseren en de-escaleren.

Raadsleden

ProDemos

47Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Debattraining

Hoe word je rap van tong en scherp van geest? Hoe zorg je ervoor dat je je nooit meer laat ver-
rassen door een lastige vraag en altijd met de juiste argumenten komt? Leer alle fijne kneepjes 
van het debatteren. Je leert gebruik te maken van slimme stijlfiguren, oefent in het herkennen en 
doorprikken van drogredenen en er wordt aandacht besteed aan de uitstraling en het gevoel.

Gemeenteraadsfracties 

-

Ad Rem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Geen speld tussen te krijgen - Training Helder Argumenteren 

Als raadslid ga je de confrontatie aan met politieke tegenstanders. Daarom is helder argumen-
teren een vaardigheid die je goed onder de knie moet hebben. Een standpunt moet je niet alleen 
goed formuleren, maar nog beter kunnen onderbouwen. In deze training krijg je effectieve trucs 
aangereikt om jouw argumenten kernachtig, maar krachtig over te brengen. Je kunt moeiteloos 
verschillende argumentatiestrategieën toepassen, in minder woorden meer zeggen en je argu-
mentatiestructuur zelfstandig effectief maken.

Raadsleden, gemeenteraden

1 hele dag of twee dagdelen

Debatrix

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Voorzitterstraining

Effectiever en efficiënter vergaderen met de gemeenteraad. Hoe houd je de vergadering bij de les, 
zorg je dat het niet uitloopt en dat sprekers niet over de schreef gaan? Hoe handhaaf je de orde en 
breng je goeddoordachte, democratisch gelegitimeerde besluiten tot stand? De voorzitterstraining 
geeft antwoord op deze vragen. 

(Aspirant) voorzitters in de gemeenteraad

Van een half dagdeel tot 4 dagdelen

Ad Rem, De Baak Organisatieadvies, Debat.nl, Debatrix, Necker van Naem, ProDemos,  
VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Voorzitten

Voorzitters vervullen een sleutelrol in het vormgeven van het democratische proces en in het 
doorvertalen van de wensen van de raad over het democratische debat. De training begint met 
theorie en tips, waarbij wordt ingegaan op de lokale praktijk. Thema’s: succesfactoren, sturen op 
effectiviteit en sfeer, de kracht van LSD (luisteren - samenvatten - doorvragen) en de zeven func-
ties van een samenvatting. Ook priming (spelen met de setting van de vergadering) en non-verbale 
beïnvloeding komen aan bod. 

Voorzitters van raadscommissies

2 tot 4 dagdelen

De Beuk Organisatieadvies 

48 Meer weten? Vervang ### in www.raadsleden.nl/### door het nummer van de cursus
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Slagvaardig voorzitten

Vergroot het inzicht en de vaardigheden van als voorzitter om effectief vergaderingen te leiden. 
Oefen met het openen van agendapunten en discussie leiden. Leer effectief samenvatten en con-
cluderen. Aan bod komen ook de principes van sterk en actief voorzitten, de orde en tijd bewaken, 
handhaving van spelregels en effectief ingrijpen in moeilijke situaties. 

Voorzitters, plaatsvervangers en griffie

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Debat.NL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Voorzitterstraining voor raadsleden

Lopen raads- of commissievergaderingen vaak uit? Houden raadsleden zich niet altijd aan de 
afgesproken regels of lopen vergaderingen soms zelfs uit de hand met een politieke escalatie tot 
gevolg? Dit kan schadelijk zijn voor het beleid van de gemeente. Vaak ontsporen vergaderingen 
omdat de voorzitter niet op tijd ingrijpt. Tijdens de training worden voorzitters daarom van alle 
instrumenten voorzien om de teugels te laten vieren waar het kan en om de vergadering strak te 
leiden waar het moet.

Raadsleden, Burgerraadsleden, Commissieleden, College van B&W

Vanaf 1 dagdeel

Nederlands Debat Instituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Alle touwtjes in MIJN handen - Training Voorzitten & Gespreksleiden

Deze training is een uitgelezen kans voor raadsvoorzitters om aan de slag te gaan met het 
verbeteren van de vaardigheden die te maken hebben met het voorzitten en het leiden van de 
gesprekken in de raadsvergadering. Een gesprek leiden behoort tot de belangrijke taken van het 
voorzitter-zijn. Je leert technieken waarmee je een sessie leven inblaast en iedere aanwezige laat 
participeren. Daarnaast leer je een levendig debat te bevorderen zonder de controle te verliezen 
en oefen je meer met het inbrengen van de geschikte interactievormen.

Voorzitters 

1 dag

Debatrix

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Effectief voorzitten – Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma

Deze training geeft de voorzitters handvatten voor een effectieve invulling van deze cruciale rol. 
Het resultaat van deze training is dat je als voorzitter bekend bent met de instrumentenkoffer van 
de voorzitter en beschikt over handelingsrepertoire om de vergadering op een effectieve manier 
aan te sturen.

Voorzitters

2,5 uur

Necker van Naem
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

De ervaring leert: Voortreffelijk voorzitten

Als raadslid zult je soms vergaderingen of bijeenkomsten moeten voorzitten. Zeker als je voorzit-
ter wordt van een raadscommissie of raadswerkgroep. Dat is een rol die specifieke vaardigheden 
vereist. Leer goed voorbereiden, duidelijk zijn over tijd, regie houden over de agenda en te verbin-
den en inspireren.  

Raadsleden

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Voorzitterstraining voor raadsleden

Een goede voorzitter zorgt voor een levendige en efficiënte vergadering en een duidelijk debat dat 
goed te volgen is voor de burger. De voorzitter geeft aan de ene kant de ruimte maar stuurt ook 
actief. Tijdens deze training leer je je taak goed te vervullen; de tijdsbewaking, goed samenvatten 
en concluderen. Je wordt bewust van de precieze verantwoordelijkheden van een vergadervoorzit-
ter en de middelen die je tot je beschikking hebt om succesvol te opereren.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Duur

Opleiders

Effectief Communiceren

Op welke manier neem je de leiding in een gesprek en pak je hem terug wanneer je hem verliest? 
Op welke manier kun je effectief communiceren zodat de ander jouw feedback accepteert? Wat is 
het effect dat jij hebt op een ander en hoe kun je dit positief beïnvloeden? Haal meer uit je com-
municatie binnen verschillende soorten gesprekken. Je hebt uiteindelijk de kennis, vaardigheden 
en structuur om beter in te spelen op het gedrag van een ander. Zo haal je meer rendement en 
plezier uit de verschillende gesprekken die jij voert.

1-2-daagse training

FocusXL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Communicatietraining voor nieuwe raadsleden

Een raadslid vergadert, debatteert, zit vergaderingen voor, leest beleidsstukken, spreekt met 
burgers en heeft contact met de media. Bereid je voor op de communicatieve taak die je wacht. 
Leer duidelijk communiceren binnen en buiten de raadzaal. Je bent na deze training zekerder over 
je manier van communiceren en bent in staat het juiste communicatiekanaal op de juiste manier in 
te zetten. Win het respect en vertrouwen van burgers door je professionele optreden.

Raadsleden

1 dag

Loo van Eck
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Gedragscommunicatie, effectief communiceren met burgers op basis van 
gedragsinzichten.

Als raadslid heb je het beste met je kiezers en met de gemeente voor. Het beleid moet uitgedra-
gen worden in bijeenkomsten en in de oude en de nieuwe media. Succesvol communiceren over 
gedrag vereist kennis van gedrag. Inspelen op de juiste triggers, onnodige weerstanden vermijden, 
gebruik maken van nudges. Je leert effectiever communiceren met burgers.

Raadsleden

3 bijeenkomsten van 4 uur

Tabula Rasa

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Mediatraining

Vergroot als fractie de zichtbaarheid in de media en sociale media. Speel slim in op de medialo-
gica en bereik met je kernboodschappen meer kiezers. Leer hoe je overtuigend je boodschap in 
de media brengt en laat je nooit meer verrassen door lastige vragen. Ontdek hoe je als fractie de 
media interesseert en de fractie op scherp te krijgen. 

Raadsfractie

4 uur

Debat.NL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Presentatie en media

Presenteren in de media is soms lastig. Er wordt tijdens de training gestuurd op een krachtige 
kernboodschap, het gebruik van KISS (keep it short & sweet) en de drieslag. Herkenbare actuele 
voorbeelden illustreren de do’s en don’ts van een mediaoptreden. Ook is er aandacht voor de non-
verbale communicatie. Situaties worden geoefend waarin je als raadslid kort en krachtig stand-
punten moet uitdragen. Zoals een gesprek met een ontevreden bewoner, een radio-interview, of 
een paneldiscussie bij een themabijeenkomst.

Raadsleden

1 dagdeel

De Beuk Organisatieadvies 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

(Social) media Training voor raadsleden

Social media hebben een volwassen plek in ons medialandschap opgeëist. Het is belangrijk dat po-
litici de instrumenten inzetten om de nieuwe media voor zich te laten werken. Niet alleen je eigen 
berichten, maar vooral optredens in een televisieprogramma of een interview met een journalist 
gaan binnen de kortste keren de hele wereld over en blijven voor altijd vindbaar. De training be-
staat uit drie delen: workshop social media, mediatraining en cameratraining. Bekijk de onderdelen 
online via Raadslid.nu.

Raadsleden

Vanaf 1 dagdeel

Nederlands Debat Instituut
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Mediatraining: De journalist de baas  - Training Omgaan met Media 

Hoe denken en werken journalisten? Hoe verpak je jouw boodschap zo dat deze nieuwswaarde 
krijgt? Hoe houd je de regie in een gesprek en zorg je dat jouw belangrijkste boodschap overeind 
blijft? En hoe kom je overtuigend over bij (lokale) radio- en televisieoptredens? Het effectief inzet-
ten van media betekent de werking en de kracht van journalistiek begrijpen, kennen en er goed 
gebruik van kunnen maken. In deze training leer jij de journalist kennen, de media in te zetten op 
de juiste momenten en weet je jouw hoofd koel te houden in een verhit vragenvuur.

Raadsleden, gemeenteraden

1 dag of 2 dagdelen

Debatrix

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Omgaan met sociale media voor raadsleden

Een verkeerde tweet en de pers is er als de haaien bij om een uitspraak van 140 tekens om te zet-
ten in een vette krantenkop. Het gevolg? Gedoe in de fractie. Misverstanden bij de kiezers. Gemor 
bij de achterban. En als het even tegenzit: druk op een raadslid of wethouder. Maar totale afwezig-
heid op social media is ook niet goed. Hoe zet je social media effectief in? Wat kan wel en wat kan 
niet? Bovendien kan goed gebruik van social media ook publicitair een enorm voordeel opleveren 
bij de burgers van jouw gemeente. Bouw aan je imago, onderhoud relaties met je kiezers en profi-
leer de partij en jezelf. 

College, raadsleden

Loo van Eck

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Social Media voor raadsleden
Deze training is onderdeel van het verdiepingsprogramma

Politici die slim gebruik maken van sociale media, zijn beter zichtbaar. Zij kunnen hun standpunten 
voor het voetlicht brengen zoals zij dat willen, zonder dat daar direct een journalist of krant voor 
nodig is. Maar hoe doe je dat nu slim? Welke handigheidjes zijn er om lokale issues te volgen? Hoe 
krijg je meer volgers, hoe vind je interessante mensen om te volgen en hoe zorg je als raadslid voor 
relevante en prikkelende content waar je het beoogde publiek mee bereikt? Dat is waar deze trai-
ning om draait. Van praktische tips en tricks tot adviezen over hoe onderwerpen te agenderen. Na 
afloop weet je hoe je sociale media kan inzetten om de boodschap nog krachtiger over te brengen.

Raadsleden

2 uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Startdata

Opleiders

De ervaring leert: Sociale media

Sociale media maken het mogelijk om bewoners te bereiken zonder dat je daar een bijeenkomst of 
werkbezoek voor organiseert. Maar welke sociale mediakanalen gebruik je daarvoor? Wat plaats 
je waar en wanneer? Hoe zorgt je ervoor dat YouTube, Twitter, Facebook en Instagram meer ople-
veren dan ze tijd kosten? In deze workshop leer je hoe je sociale media inzet om de achterban te 
betrekken en het raadswerk makkelijker en transparanter te maken.

Raadsleden

In overleg

ProDemos
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop social media: kennismaking & strategie voor raadsleden

Sociale media als Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube hebben een grote impact op de commu-
nicatie tussen mensen en organisaties, op bestuur en bestuursstijlen en op de democratie. Hoe ga 
je als raadslid om met deze interactieve communicatie- en participatievormen? Er zijn twee work-
shops beschikbaar. In ‘Kennismaking met sociale media’ wordt ingegaan op de kansen en valkuilen 
van sociale media. ‘Social Media Strategie’ biedt inzicht in actuele ontwikkelingen en trends op het 
gebied van nieuwe media en participatie vraagstukken.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Timemanagement

Raadsleden besteden gemiddeld 16 uur per week aan het uitvoeren van raadswerk, uiteraard 
afhankelijk van de grootte van de gemeente. Vaak voelen mensen tijdsdruk. In deze training leer je 
hoe je op een zo goed mogelijke manier kunt omgaan met je tijd. Bepaal wat jij belangrijk vindt en 
leer hoe je op basis daarvan keuzes kunt maken. Je leert prioriteiten stellen, waar je tijd ‘weglekt’ 
en je tijd efficiënt indelen. 

Raadsleden en andere geïnteresseerden

1 dag en een terugkombijeenkomst van 1 dagdeel

Van Velzen Development

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Time management

Vind je het moeilijk om alles wat je dagelijks wilt of moet doen, ook daadwerkelijk te doen in die 
dag? Leer privé en zakelijk beter met tijd omgaan. Aan bod komen onder meer tips en trucs als 
mindmappen en het timemanagement-model. Tijdens de cursus word je eigen situatie in kaart 
gebracht om meer inzicht te krijgen in je tijdsindeling. Het opstellen van een effectief plan om je 
situatie te verbeteren en goed te houden staat centraal. 

Iedereen die privé en zakelijk meer grip wil krijgen op tijd

4 maanden

LOI

Naam opleiding

Beschrijving

Duur

Opleiders

Timemanagement

Heb je het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten? Ervaar je soms stress omdat je moeite 
hebt met het inplannen van je werkzaamheden? In deze training ontwikkel je de vaardigheden die 
je nodig hebt om structuur aan te brengen in je werkzaamheden en beter met je tijd om te gaan. 
Aspecten als assertiviteit, planning, taakverdeling en communicatie komen hierbij aan bod. Je 
leert met oefeningen, concrete situaties, checklists en urgentielijsten hoe je timemanagement in 
praktijk brengt.

2 dagen

Bestuursacademie Nederland
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training time management 

In de training time management leer je om beproefde en eigentijdse methodes toe te passen in je 
eigen werksituatie. Je zal effectiever en efficiënter werken en meer bereiken in minder tijd. Ook 
leer je hoe je e-mail snel en overzichtelijk afhandelt, je inbox leeg houdt, effectief een takenlijst 
gebruikt en optimaal je agenda bijhoudt. 
Je krijgt grip op je werk, rust in je hoofd en je houdt veel meer tijd over.

Kenniswerkers

2 dagen

Timension

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Analyse en Advies

Neem heldere besluiten, voer betere debatten en laat politieke verschillen meer spreken. Een 
goed politiek debat vervult meerdere functies, die samen de essentie van democratie zijn. De 
training pakt de vaardigheid van de deelnemers in het politieke proces en de cultuur en structuur 
van vergaderen aan. Binnen no-time krijg je inzicht in de eigen vergadercultuur en – structuur, en 
bruikbare handvatten om deze direct te verbeteren.

Gemeenteraden

Dagdeel

Ad Rem, Debat.nl en Nederlands Debat Instituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

De wonderlijke wereld van de gemeentefinanciën

Deze training leer je hoe je naar een begroting kunt kijken om er vervolgens politiek mee te kun-
nen sturen. Je ziet hoe de begroting is opgebouwd en leert over de belangrijkste eisen van de 
wetgever. Welke heffingen mag de gemeente zelf opleggen en wat is de gemeentelijke speelruim-
te? Je leert de begroting beter te doorgronden en politieke voorkeuren om te zetten in acties bij 
behandeling van financiële stukken in de gemeenteraad. 

Gemeenteraden, commissies, en politieke fracties (inclusief fractie ondersteuning)

1 tot 2 dagdelen

Augustus Consultancy 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raadsvoorstellen beoordelen

Vergroot je effectiviteit door snel en scherp raadsvoorstellen te beoordelen. Als raadslid wil je 
politieke idealen realiseren. In de praktijk komt deze wens vaak neer op een concrete keuze: ben 
ik voor of tegen dit raadsvoorstel? Dat is doorgaans geen makkelijke vraag, gezien de veelheid 
aan voorstellen en de vaak complexe materie. Tijdens de training bepaal je aan de hand van een 
denkmodel snel je positie ten opzichte van een voorstel, langs je eigen politieke meetlat. Dat geeft 
je grip op je politieke werk, zorgt voor een scherpere inbreng in de raadszaal en scheelt je tijd.

Raadsleden

2 tot 4 uur

De Argumentenfabriek Denkacademie BV
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Cursus snellezen en mindmapping

Snellezen en mindmapping helpt je om teksten heel snel te lezen en veel beter te onthouden. Bo-
vendien bespaart het veel tijd. Tijdens de training zal je ervaren dat je zelfs zonder hulpmiddelen 
sneller kunt lezen zonder begrip te verliezen. Door het maken van een mindmap kun je het begrip 
van een tekst verbeteren. Het resultaat is minimaal een verdubbeling van de leessnelheid met 
beter begrip. Je bent in staat om heel snel nieuwe ideeën en innovaties te bedenken en begrijpt en 
onthoudt complexe informatie sneller en beter, denk hierbij aan dossierkennis. 

Kenniswerkers

1 dag

Timension

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Snellezen

Wilt je je leessnelheid in korte tijd verhogen? En complexe informatie beter structureren? Deze 
unieke training bevat een geheel nieuwe benadering van het snellezen. Een benadering die de her-
senen en ogen effectiever laten (samen)werken. Diverse testen en praktische voorbeelden stellen 
je in staat om je voortgang te bepalen. Je leert onder meer je oogbewegingen onder controle te 
krijgen om je leessnelheid en inzicht te vergroten en technieken als mindmapping toe te passen. 
Hierdoor verhoog je je leessnelheid maximaal. 

Iedereen die veel schriftelijke informatie moet opnemen en hier minder tijd aan wil besteden

2 dagen

Bestuursacademie Nederland

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Introductieprogramma nieuwe raadsleden; overzicht

Na het bekendmaken van de verkiezingsuitslag is het van belang om nieuwe en terugkerende 
raadsleden een vliegende start te geven. Het gaat daarbij om de rol (wat komt er bij het raads-
werk kijken, welke instrumenten zijn er?), om de inhoud (van Omgevingswet tot integriteit) en om 
een breder beeld van trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de lokale democratie. 
Er zijn diverse thema’s en ontwikkelingen die voor nieuwe en terugkerende raadsleden van belang 
zijn om succesvol haar of zijn functie te kunnen uitoefenen. Met dit modulair inwerkprogramma 
kun je de introductieperiode van de nieuwe gemeenteraad zelf vormgeven: het introductiepro-
gramma Gemeenteraadsleden. Bekijk de modules online via Raadslid.nu

Raadsleden

1 dagdeel

BMC

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Ben ik in beeld?

Hoe beïnvloed je de beeldvorming in moeilijke situaties? Hoe ben je in beeld? Elk raadslid moet 
zicht helder en overtuigend presenteren. Leer hoe je als raadslid je effectief profileert, ook in de 
(sociale) media. Je leert het verschil in presenteren voor de raad of in de media, slim de dialoog 
met inwoners aangaan en de juiste woorden te kiezen. Spreken met gezag, gevoel en overtuigings-
kracht.

Raadsleden en burgerleden

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Debat.NL
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Overtuigend en Inspirerend Presenteren: Leer nog beter presenteren

Moet je regelmatig presentaties verzorgen, maar voel je je nooit helemaal op je gemak? In deze 
training leer je hoe je overtuigend en inspirerend kunt presenteren. Tijdens de training experi-
menteer je met verschillende presentatietechnieken. Onder meer omgaan met plankenkoorts, 
interactie met de toehoorders, houding en stemgebruik. Daarnaast leer je om aandacht te krijgen 
en te houden. Het zelfvertrouwen wordt vergroot zodat je straks succesvolle, overtuigende en 
inspirerende presentaties geeft.

Iedereen die geregeld belangrijke presentaties verzorgd

2 dagen

Bestuursacademie Nederland.

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Coachend leiderschap

Jij bent de inspiratiebron voor je medewerkers. Je wilt hen laten werken vanuit hun eigen kracht 
en talent. Maar je hebt ook jouw belang als leidinggevende en moet de team- en organisatietar-
gets halen. Kan dat samen? Wel als je een coachend leider bent. Deze training helpt je om jouw 
coachend leiderschap verder te ontwikkelen. In Coachend Leiderschap vind je de balans tussen 
jouw rollen. Daarnaast ontdek je wat leidinggeven en coachen betekenen bij nieuwe organisatie-
vormen zoals Agile of Scrum. Je leert om bewust om te gaan met jouw rol als coach en leidingge-
vende. Je gaat aan de slag met verschillende stijlen en leert deze flexibel in te zetten. 

Leidinggevenden, managers, projectleiders en teamleiders

4 dagen; 10 dagdelen

De Baak

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Politiek onderhandelen

Als raadslid ben je voortdurend bezig met onderhandelen; om een meerderheid in de raad te 
krijgen voor je motie, om je eigen fractie over de streep te trekken of om voorwaarden te stellen 
aan je stem voor een voorstel van een collega-raadslid. Tijdens de training wordt de keuze voor 
een strategie behandeld, de wijze van communiceren en het schakelen tussen inhoud, procedure, 
proces en relatie tijdens een onderhandeling. 

Raadsleden

1 dagdeel

De Beuk Organisatieadvies 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Cursus persoonlijk kennismanagement

Als professional kun je veel meer voor elkaar krijgen als je weet wat er speelt. Door op een 
slimme manier kennis en informatie te verzamelen en te hergebruiken kun je sneller je taken 
voltooien. Door anderen mee te laten denken rond een vraagstuk kom je makkelijker en sneller 
tot oplossingen, ideeën en innovaties. Je leert om online tools, het social web en sociale bedrijfs-
netwerken op een slimme manier in te zetten. Het gaat om hergebruik van informatie, stemming 
peilen, innoveren en nieuwe ideeën ontwikkelen.

Kenniswerkers

4 dagdelen

Timension
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Masterclass grip op samenwerking

Een belangrijk aandachtspunt voor elke gemeenteraad is regionale samenwerking. Een groot deel van 
de gemeentelijke ambities en opgaven wordt binnen de regio gerealiseerd. Maar hoe houd je als raad 
grip op deze verbanden en zorg je dat ze niet te veel op afstand komen te staan? Tijdens de sessie 
krijg je een kort overzicht en duiding van de samenwerkingsverbanden waarin je gemeente partici-
peert, wordt een eerste agenda opgesteld en de stappen besproken die je als gemeenteraad moet 
zetten om te sturen op onderwerpen en samenwerkingsverbanden die je als raad prioriteit wilt geven.  

Raadsleden, griffiers en assistent-griffiers

1 aaneengesloten sessie van 4 uur

Berenschot

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Invulling geven aan uw rol als raadslid

Na de gemeenteraadsverkiezingen treden nieuwe raadsleden aan en doorgewinterde raadsleden 
krijgen te maken met een nieuwe rol in de gemeenteraad en nieuwe collega’s. Wat komt er precies 
kijken bij het werk van een raadslid en hoe geef je daar zo goed mogelijk invulling aan? In zo’n 
nieuwe setting is het openlijk bespreken van competenties, sterke en zwakke punten waardevol op 
verschillende niveaus: voor nieuwe raadsleden, voor colleges, voor fracties, maar ook voor ervaren 
raadsleden die het momentum willen gebruiken om hun eigen ervaring uit te breiden. Het program-
ma bestaat uit een competentiespel, ontwikkelworkshop of masterclass ‘bevlogen aan het werk’. 

Raadsleden

Op aanvraag

Berenschot

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raadsconferentie?

Een goede raad reflecteert geregeld op haar eigen functioneren. Met een goed geleide raadscon-
ferentie verbeter je het samenspel in de raad. Ontdek als raad je eigen(wijze) manier van werken. 
Leer hoe je als raad meer van buiten naar binnen opereert en verbeter het samenspel in de raad.

Raadsleden en burgerleden

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Debat.NL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raadssimulatie

Verbeter de invoering van een nieuw vergadermodel of andere manier van debatteren met een 
simulatie onder professionele begeleiding van een raadsexpert. Je ontdekt als raad live hoe je 
effectiever kunt vergaderen en wat wel en niet werkt in het rechtstreekse debat. Je leert mede-
standers verwerven, omgaan met reacties van het college en de besluitvorming te beïnvloeden. 
Daarnaast worden best practices uit andere gemeenten besproken.

Raadsleden en collegeleden

1 dagdeel

Debat.NL
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Effectief met BOB, beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming

Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming vragen discipline van de raad. Werk met een 
raadsexpert aan verbetering in bestaande besluitvorming. Ontdek hoe je je BOB-model het beste 
in praktijk brengt. Wat zijn de quick wins en structureel gewenste verbeteringen? En hoe ga je om 
met dilemma’s in de uitvoering?

Raadsleden en commissies

1 of 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte

Debat.NL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Effectief Vergaderen in uw gemeenteraad

De leergang Effectief Vergaderen in uw raad levert een stevige basis voor gemeenteraden om 
raadsvergaderingen naar een hoger plan te tillen. Raadsleden ontwikkelen hun persoonlijke debat- 
en spreekvaardigheden. Raad en College leren omgaan met elkaars rollen in de lokale democra-
tie en voorzitters bekwamen zich in het leiden van de vergaderingen. Daarnaast advies over de 
vergaderorde, het betrekken van de burgers en de aantrekkelijkheid van het raadsdebat. Bekijk de 
onderdelen online via Raadslid.nu. 

Raadsleden, burgerraadsleden, commissieleden, College van B&W, griffier en griffiemedewerkers

Meerdere dagdelen, volledige programma 5 dagdelen; op afspraak

Nederlands Debat Instituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Debat- en vergadertraining Gemeenteraad

Raadsleden krijgen alle instrumenten aangereikt om te slagen in de politieke arena. Hierdoor 
wordt het debat levendig, verlopen vergaderingen efficiënter en wordt het voor het publiek duide-
lijk wat de voornaamste politieke verschillen zijn. Wat is de rol van de commissie en de raad in het 
besluitvormingsproces? Wat bespreek je in de commissie en wat in de raad? Daarnaast leer je een 
goed betoog opbouwen en strategisch en krachtig argumenteren. 

Raadsleden, Burgerraadsleden

Vanaf 1 dagdeel

Nederlands Debat Instituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Politieke debatvaardigheden

Overtuigen, beïnvloeden en debatteren. Hoe krijgt je een meerderheid? Ontdek hoe je in de politiek 
anderen overtuigt van jouw standpunt. Leer slagvaardig reageren en interrumperen in debatten. 
En leer hoe je moties en andere instrumenten effectief inzet.

Raadsleden

1 of 2 dagdelen

Debat.NL
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Vlammen in het Vragenvuur

Als raadslid krijg je te maken met lastige vragen, tegenwerpingen, drogredenen en stiekeme de-
battrucs. Het goed beantwoorden van vragen is meer dan een inhoudelijke wedstrijd op ‘het gelijk’. 
Het herkennen van de vraag achter de vraag en hierop goed op reageren is net zo belangrijk. Snel 
en effectief antwoorden is essentieel tijdens een debat, een vergadering of een commissie. Hoe 
herken je eenvoudig de zwakste punten in een verhaal? Hoe ga je om met weerstand? Op welke 
manier creëer je draagvlak? Je krijgt antwoord op deze vraagstukken en leer je juist te reageren.

Raadsleden, gemeenteraad

1 dag of 2 dagdelen 

Debatrix

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Masterclass Luisteren en Beïnvloeden 

Als raadslid moet je goed kunnen luisteren. Luisteren is het startpunt van beïnvloeden. Wat bedoelt 
iemand nu echt? Herken je het verhaal achter het verhaal? Wanneer we anderen willen overtuigen, 
gebruiken we vaak de argumenten die onszelf hebben overtuigd. Daarom staat tijdens deze master-
class vooral de ander centraal: burgers, inwoners en gemeenteleden. Hoe zit die ander in elkaar? 
Hoe zorg je dat je beter luistert en de ander beter begrijpt? Hoe neemt de ander belangrijke of juist 
triviale beslissingen en met welke beïnvloedingstechnieken kun je daar goed rekening mee houden?

Raadsleden, gemeenteraad

2 dagen 

Debatrix

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Meer zeggen met minder woorden - Doelgericht Pitchen 

Hebben jouw collega’s in de raad soms wel erg lang nodig om tot de kern te komen? Lopen raads-
vergaderingen en je fractieoverleg steeds weer uit? Tijdens deze training leer je in korte tijd met 
weinig woorden veel te zeggen. Je leert je standpunt en jezelf overtuigend te pitchen. Een bood-
schap moet daarvoor helder gestructureerd en krachtig geformuleerd worden. Er wordt veel geoe-
fend waarbij je beproefde overtuigtrucs leert toe te passen om vaker met succes te overtuigen.

Raadsleden, gemeenteraden

1 dag of 2 dagdelen

Debatrix

Slim werken met je iPad

De iPad is ongekend populair en de toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Toch kan juist dat 
brede scala aan functies ervoor zorgen dat je niet goed weet wanneer je je tablet optimaal ge-
bruikt. In deze training worden de meest effectieve zakelijke instellingen en applicaties voor jou 
op een rij gezet. Zo haal je direct meer rendement uit je tablet en kun je deze slimmer inzetten als 
organisatietool.

1-2-daagse training

FocusXL

Naam opleiding

Beschrijving

Duur

Opleiders
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Snellezen vanaf de iPad

Het belangrijkste resultaat is dat je meer raadstukken in minder tijd kunt verwerken. In deze tijd 
waarin je als raadslid veel informatie digitaal aangeleverd krijgen, is snellezen vanaf de iPad een 
must. In deze training snellezen en mindmapping leer je begrijpend snellezen vanaf je beeld-
scherm en iPad. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht 
raadstukken snel kunt lezen, ook leer je hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.

Raadsleden

1 dagdeel

Effectiviteit

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Snellezen voor Professionals / Raadsleden

Wat betekent het voor jou als je factor 3 - 6 sneller zou kunnen lezen en 67% tijd zou kunnen 
besparen binnen een dag? Je leert informatie professioneel te structureren en te verwerken. Rap-
porten, beleidsnotities, notulen, e-mail, vakliteratuur en digitale informatie werk je snel, effectief 
en met volledig begrip weg. Je krijgt plezier in lezen en leren en bespaart veel tijd.

Raadsleden, (delen van) de gemeenteraad

1 dag (Basis), 2 dagen (VIP)

Innerspective BV

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Opstellen van een omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een van de zes kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de omgevingswet lopen een aantal pilots met de omgevingsvisie. Volg deze 
cursus over het opstellen van dit instrument om alvast grip op de omgevingsvisie te krijgen. In het 
kader van de veranderende rol van de overheid komen ook onderwerpen als participatie, co-creatie 
en het creëren van draagvlak voor een omgevingsvisie uitgebreid aan bod.

Deze training is ontwikkeld voor (delen van) gemeenteraden en raadswerkgroepen

1 of 2 avonden

Geoplan

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Politieke Power Pitch (training)

Maak je eigen politieke powerpitch zodat je je zeker voelt om met jouw plan naar buiten te treden 
zowel binnen als buiten de politieke arena. Je bent in staat om jouw politieke collega’s, maar voor-
al ook om de burger te laten weten wat jij voor haar of hem bijdraagt vanuit de gemeenteraad. Dat 
begint bij een sterke inhoudelijke boodschap, maar vraagt ook om begrijpelijke taal. Na het volgen 
van deze training staat jouw politieke powerpitch als een huis. Je bent klaar voor de zeepkist.

Gemeenteraadsleden en individuele deelnemers

2,5 uur plus voorbereiding

Irene Janssen
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Effectief vergaderen – Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma

Effectief vergaderen is van groot belang, alleen zo haal je als raadslid rendement uit de beperkte 
tijd die je hebt. In deze training krijgen je praktische adviezen om de kwaliteit en effectiviteit van 
de vergaderingen (en dus van de politieke besluitvorming) te vergroten.

Van startend tot gevorderd raadslid

3 uur

Necker van Naem

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met een boze burger?
Omgaan met agressie, bedreiging en geweld in het politieke ambt

Scheldende bewoners, intimiderende groepen op de publieke tribune, bedreigingen en geweld. Het 
komt voor dat burgers op een vervelende manier de grenzen van fatsoen overschrijden. Bijna de 
helft van alle politieke ambtsdragers krijgt er mee te maken. Van pesten op sociale media tot aan 
persoonsgeweld. Je leert anticiperen op agressie en je mentale weerbaarheid versterken. Daar-
naast wordt dit onderwerp tussen raadsleden onderling meer bespreekbaar.

Raadsleden

1 of 2 dagdelen 

Periklesinstituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Grip op je agenda

Het raads- of Statenlidmaatschap is een deeltijdfunctie. Toch kun je er makkelijk een werkweek 
mee vullen. Je agenda vult zich moeiteloos met vergaderingen, informatiebijeenkomsten, werkbe-
zoeken en stukken te lezen. Hoe kun je als raadslid efficiënt met je tijd omgaan en mooie resulta-
ten behalen? Hoe kun je inzet het best bijdragen aan herkenbaarheid van je politieke profiel en de 
kwaliteit van het werk van de raad als geheel? Tijdens deze workshop leer je hoe je keuzes kunt 
maken die passen bij zowel jouw eigen stijl als bij de politieke prioriteiten van je partij. Je krijgt 
inzicht in je eigen profiel, in dat van je fractie- en raadsgenoten en praktische tips om meteen mee 
aan de slag te gaan.

Raadsleden, raadsfracties

2 tot 6 dagdelen

Periklesinstituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Personal branding voor raadsleden; totaalpakket

Waar de wereld in transitie is, wordt de kracht van het individu een belangrijke waarde. Een sterk 
merk is daarin een grote kracht. Als sterk merk wordt je onthouden en creëer je kansen voor 
jezelf. Aan het einde van de opleiding heb je helder voor ogen wie je bent, wat je wilt, wat je kunt 
– je personal brand. En je kunt het ook geloofwaardig uitdragen. Je wordt herkend en gevraagd als 
professional met unieke eigen kwaliteiten. Zo blijft je ontwikkeling op koers. Ook de organisatie 
waarvoor je werkt heeft daarvan profijt.

Raadsleden

Personal branding voor raadsleden
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Startdata

Opleiders

De ervaring leert: Interactie met inwoners

Burgerparticipatie vraagt om raadsleden die makkelijk en effectief communiceren met burgers. 
Deze workshop bied je de mogelijkheid om je vaardigheden te versterken in de directe communica-
tie met inwoners. Je oefent onder meer met hoe je in gesprek gaat met inwoners, hoe je het beste 
haalt uit het fractiespreekuur en hoe je omgaat met klagende en veeleisende burgers. 

Raadsleden

In overleg

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

De ervaring leert: Bereik inwoners met vloggen

Hoe bereik je de kiezer na de verkiezingen? Hoe geef je een laagdrempelig kijkje in de keuken? 
Door te vloggen maak je politiek toegankelijk en geloofwaardig. Vanaf de bank of wachtend op de 
trein kan de inwoner meekijken met je werk als raadslid. In deze training leert je hoe je een vlog 
maakt, deelt via YouTube en hoe je de vlog onder de aandacht brengt bij de kijkers. 

Raadsleden

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Kritisch lezen van beleid

Als lezer bent je niet altijd thuis in de materie. Toch wil je een goed oordeel geven, de kern en 
hoofdlijnen vinden en de juiste vragen stellen. Na deze training vind je met meer gemak de kern 
van de zaak, de hoofdlijnen en kaders en ontdek je zelfs ontbrekende punten. Je kunt beter gericht 
feedback geven aan de schrijvers, zodat de kwaliteit van alle stukken toeneemt.

Raadsleden, ondernemingsraadleden, cliëntenraadleden, betrokken burgers

2,5 uur

Topstukken

Kritisch lezen van raadsvoorstellen

Wil je goed kaders kunnen stellen op basis van de informatie die je krijgt? Wil je gedegen je con-
trolefunctie uitoefenen? Deze training is gericht op het toetsen van raadsvoorstellen. Het gaat dan 
om de stukken ter informatie, besluitvorming en controle. Dit doe je door te oefenen, te ervaren en 
te bespreken.

Raadsleden, griffiers, raadsadviseurs, leden van het presidium 

2,5 uur

Topstukken
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                          VAARDIGHEDEN

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Onderhandelen

Als raadslid ben je vaker aan het onderhandelen dan je misschien denkt. Naast de officiële onder-
handelingen zijn er veel overlegmomenten waarin de vaardigheden en inzichten van onderhande-
len te pas komen. In deze training krijg je inzichten in het Harvard model waarin een belangrijk 
uitgangspunt is: hard op de inhoud, zacht voor de relatie. Een aanbevolen houding die in het 
algemeen gegeven wordt aan raadsleden, verwoord in ‘Van Raad tot Raad’, aanbevelingen en tips 
voor raad en raadsleden. 

Raadsleden en andere geïnteresseerden 

2 losse dagdelen

Van Velzen Development

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Digitaal snellezen voor raadsleden

De workshop digitaal snellezen voor boek & beeldscherm is speciaal ontwikkeld voor raadsleden 
om razendsnel dossiers, studie- en vakboeken, teksten op computers, tablets of iPads te lezen en 
te onthouden. Zodat je snel en goed voorbereid op vergaderingen komt. Maar ook om politiek het 
verschil te maken door je te ontwikkelen als expert. Je leert als raadslid om razendsnel professi-
onele spiekbriefjes (mindmaps) te maken op de computer met tekst en beeld zodat de impact van 
je betoog wordt vergroot.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Raad en Daad: Moties en amendementen. Hoe schrijf ik die?

Het aannemen van een motie of amendement is een middel van de gemeenteraad om invloed uit 
te oefenen op het beleid van de gemeente. Maar wat is nu een goede motie of een goed amende-
ment? Hoe schrijf je een goede motie en hoe dien je deze in? Wat is eigenlijk het verschil tussen 
een motie en een amendement? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze module.

Raadsleden

1 dagdeel

Segment

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Power of focus

Je krijgt het als raadslid steeds drukker. Je hebt veel te doen, een volle agenda, lange takenlijs-
ten, notitieblokken, aantekeningen, post-its. Zoveel te doen in zo weinig tijd. The Power of Focus 
is een workshop die je het vermogen teruggeeft om hun aandacht te managen in een wereld vol 
afleidingen zoals social media, e-mail, WhatsApp en mobiele telefoon, zodat je je doelen weer be-
reikt. Maar leer ook wat je moet doen als er gewoonweg meer taken zijn dan er in de tijd passen.

Raadsleden

1 dagdeel 

VNG Academie
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Houding en gedrag 
Houding en gedrag hebben betrekking op persoonlijke ontwikkeling. De nadruk

ligt op ‘willen zijn en laten zien’. Hierbij gaat het op ‘leren door reflecteren en internaliseren’.
Het blijkt lastig om elkaar aan te spreken en feedback te geven op houding en gedrag.
Leerinterventies betreffen het werken aan het (zelf)reflectief vermogen. Persoonlijke

coaching en assessments kunnen hier een onderdeel van zijn en zijn gericht op het vergroten 
van het reflectief en zelfreflectief vermogen. Voor interventies op het gebied van houding en

gedrag is een veilige en vertrouwelijke leeromgeving van essentieel belang. Het veranderen van
gedrag vergt tijd en dus een lange termijn investering. Voor alle drie de domeinen, kennis,

vaardigheden en gedrag, geldt dat de nadruk van het opleidingsprogramma voor raadsleden
ligt op aansluiting op de praktijk. De leerinterventies vragen maatwerk en zijn gericht op

toepasbaarheid in de eigen werkcontext.

Wilt u meer weten over een opleiding, cursus of training 
of wilt u zich direct inschrijven? Ga dan naar raadsleden.nl/### en vul 

het driecijferige cursusnummer in op de plek van de hekjes.
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HOUDING & GEDRAG

Integriteit voor raadsleden

Bestuurlijk Nederland is gebaat bij een integer bestuur. Steeds vaker merken we dat de onderwe-
reld en de bovenwereld met elkaar verweven worden of al zijn. In deze training wordt uitgebreid 
ingegaan op de casuïstiek van deelnemers, maar ook op integriteitsontwikkelingen en Nederland. 
Dilemma’s worden besproken en oplossingsvarianten geformuleerd.

(Beginnende) raadsleden, fractieassistenten

2 dagdelen 

Agathos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Conflicthantering: assertief en constructief omgaan met tegenstrijdige belangen

Wilt je beter leren omgaan met conflicten, bemiddelen en problemen oplossen? In deze effectieve 
training Conflicthantering leer je op constructieve wijze om te gaan met belangen en conflicten. 
Daarbij is de aanpak gericht op een positief resultaat voor alle betrokken partijen. Je ontwikkelt 
jouw empathisch vermogen en leert signalen te herkennen en hierop te anticiperen. De training is 
zeer persoonsgericht. Na de training ga je beter om met conflicten.

-

Bestuursacademie Nederland 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Integriteit

Integriteit, toegespitst op de nieuwe gedragscode en de nieuwe rol voor de burgemeester. Burgers, 
bestuurders en ambtenaren; iedereen is ervan overtuigd dat de overheid integer moet handelen. 
En toch halen de voorbeelden van niet-integer handelen bijna wekelijks de media. In deze master-
class wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwste opvattingen en formele kaders die het vertrouwen 
van de burger in het openbaar bestuur moet versterken. Daarnaast wordt je meegenomen in een 
aantal lastige dilemma’s in de relatie tussen bestuurder en ambtenaar.

Burgemeesters, raadsleden, wethouders, gedeputeerden, statenleden en andere belangstellenden 
die zich bezig houden met het begrip ‘integriteit’.

Halve dag

Bureau Kennis

Integriteit

Wat is integer gedrag? Veel gemeenten beschikken over gedragscodes, maar integriteit is eigenlijk 
niet in regels te vatten. Uiteindelijk komt het op onszelf als mens aan. Integriteit gaat om gedrag, 
houding en communicatie. En in de kern om ons persoonlijke en collectieve geweten. Raadsleden 
staan bloot aan verleidingen. Hoe behoed je jezelf en elkaar voor uitglijders? Hoe maak je de juiste 
morele afwegingen en hoe verantwoord je je keuzes? Je herkent na de workshop integriteitsdi-
lemma’s en leert omgaan met moreel ingewikkelde dilemma’s.

Hele raad (college en evt. ook burgerraadsleden)

Basisprogramma 1 dagdeel; per workshop 1 dagdeel

De Beuk Organisatieadvies 

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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HOUDING & GEDRAG

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Integriteitstraining gemeenteraadsleden

Wat kan wel en wat kan niet door de beugel? Hoe te reageren bij integriteitvalkuilen? Hoe groot is 
de kans in jouw gemeente? Wat zeggen de cijfers?
De discussie zet de raadsleden, commissieleden (en eventueel het college van B&W) aan het 
denken. Deze training zorgt voor een open en eerlijk gesprek in de gemeenteraad. Na afloop van de 
integriteitstraining ben je bekend met de belangrijkste uitgangspunten van integriteit en integer 
handelen. Je bent je bewust van de noodzaak om het thema integriteit permanent op de agenda te 
zetten en kunt duidelijk benoemen welke valkuilen er zijn.

Raadsleden

Vanaf 1 dagdeel

Nederlands Debat Instituut

Naam opleiding

Beschrijving

Duur

Opleiders

Grensoverschrijdend gedrag

Wat is agressie? Waar ligt jouw grens en hoe of wanneer geef je dit aan? Jezelf vol zelfvertrou-
wen staande houden in een situatie met grensoverschrijdend gedrag en dit kunnen voorkomen. 
Daar draait deze training om. Met duidelijke richtlijnen en praktische handvatten wordt tijdens 
deze training je zelfvertrouwen en de weerbaarheid vergroot.

Open training: 1 dag; 1-op-1-training en groepstraining: 1-2-daagse training

FocusXL

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Dilemmatraining integriteit – Deze training is onderdeel van het inwerkprogramma

We verwachten van onze bestuurders dat ze integer handelen. Bij sommige handelingen is het 
duidelijk of iets zwart of wit is. Veel handelingen bevinden zich echter in het grijze gebied. Met el-
kaar bepaal je wat aanvaardbaar is en wat niet. Gelet op het toenemende belang van integriteit in 
bestuurlijk Nederland is het goed als raadsleden hier vroegtijdig met elkaar over in gesprek gaan. 
Deze training helpt daarbij.

Raadsleden

2 uur

Necker van Naem

Deugt u? Integriteit en de dilemma’s van het politieke ambt.
Omgaan met de dilemma’s van het politieke ambt

Hoe houd je je kompas op orde en laat je zien dat er van verstrengeling van belangen geen sprake 
is? Ieder raadslid krijgt te maken krijgt met integriteit: wensen van de achterban, wrijving tussen 
het verkiezingsprogramma en stemgedrag, het snijvlak tussen eigen en algemeen belang. Dit pro-
gramma is voor politieke ambtsdragers om de grenzen van integriteit te verkennen en in de raad 
bespreekbaar te houden.

Raadsleden 

Afhankelijk van behoefte 1 of 2 dagdelen 

Periklesinstituut

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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HOUDING & GEDRAG

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

De ervaring leert, Workshop 6: Integriteit

Integriteit van politici is essentieel voor het vertrouwen van burgers in de overheid en in de volks-
vertegenwoordigers. De workshop behandelt de regels met betrekking tot integriteit. Daarnaast 
bespreek je met elkaar situaties volgens de methode van ‘morele oordeelsvorming’.

Raadsleden

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Cliënten- en inwonersparticipatie: uw visie vormen

Hoe gaat je de komende periode groepen cliënten en inwoners een stem geven bij de belangrijke 
thema’s in de gemeente? In veel akkoorden komen termen als coproductie, dialoog en initiatief 
terug. Soms gaat dit over de gemeente zelf, maar steeds vaker ook over inwoners en cliënten een 
stem of het initiatief te geven. Hoe kun je daar als raadslid praktisch mee omgaan? Hoe gaan col-
lega raadsleden om met deze dilemma’s en opgaven? Welke visie is er dan nodig op participatie? 
Na deze workshop heb je een visie geformuleerd, een beeld gevormd en afspraken gemaakt hoe 
praktisch om te gaan met een werkversie van de visie.

Raadsleden

In principe 4 uur inclusief pauze

RegieAdvies

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Opleiders

De ervaring leert: Maak samen een goede start

De gemeenteraad beslist over maatschappelijke vraagstukken die het leven en de leefomgeving 
van inwoners direct raken. Om deze taak goed te kunnen vervullen, is het van belang dat er een 
goede samenwerking is: onderling, met het college van B en W en met de ambtelijke organisatie. 
Hoe wil je deze samenwerking vormgeven?
Na deze workshop weet je op welke wijze je de samenwerking met elkaar, het college en de eigen 
inwoners kunt aangaan, met oog voor ieders taak en rol.

Raadsleden

ProDemos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Geluk centraal: zo doe je dat! 

Uit onderzoek blijkt dat de politiek door middel van beleid kan bijdragen aan het collectieve geluk 
in een gemeente. Maar hoe doe je dat als gemeenteraad? In deze training leer je als raad sturen 
op geluk op een praktische manier waarbij de methode zelf meteen bijdraagt aan het geluk van de 
deelnemers. Er wordt gebruik gemaakt van de Geluksdialoog©, die het mogelijk maakt om op een 
zeer eenvoudige en laagdrempelige manier burgers met elkaar en met de raad in gesprek te laten 
gaan over geluk in de gemeente.

Gemeenteraadsleden en ambtenaren die burgerparticipatie ondersteunen of interesse hebben in 
sturen op geluk, individuele deelnemers

2 uur

Irene Janssen
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HOUDING & GEDRAG

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Persoonlijk leiderschap in het raadswerk

Ontwikkel je persoonlijk leiderschap in het raadswerk door bewustwording op het eigen gedrag 
(talent, drijfveren, eigenwaarde, creativiteit) en bereik resultaat vanuit je kracht (intentie, ver-
binding, meerwaarde, realisatie). Je krijgt als raadslid concrete handvatten in persoonlijk leider-
schap. Zo beweeg je je makkelijk tussen de dagdagelijkse realiteit en je eigenheid als raadslid. Je 
toont initiatief en vergroot je het zelfbewustzijn in persoonlijk leiderschap. 

Het (nieuwe) raadslid dat handvatten zoekt, dicht bij zichzelf

Leertraject per deelnemer in 3 modules in maximaal 6 maanden: 1 starttraining van 1 dag, 5 tus-
sentijdse begeleidingen van 1 dagdeel, 1 slotbijeenkomst van 1 dag

e-Democracy

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

De Slim training

De maatschappij gaat sneller, de informatiestroom neemt toe, de takenlast verzwaard en de pres-
tatiedruk wordt hoger. Deze training helpt je om te begrijpen wie je werkelijk bent en wat je nodig 
hebt om optimaal te presteren. Het geeft de juiste focus, vitaliteit en daadkracht om jouw juiste 
routine voor succes te ontwerpen. Vind na deze training een goede werk/privé balans, kom toe aan 
belangrijke taken, werk met meer bezieling en neem heldere beslissingen. Je voelt je vitaal en 
werkt efficiënter en met plezier.

Iedereen die werkt in een drukke en veeleisende omgeving

4 dagen; online eigen tempo, incompany; nader af te spreken

Innerspective BV

In de gemeente gebeurt het

Gemeenteraden en raadsleden zijn belangrijke scharnieren in de verbinding van burgers en 
gemeentelijke organisatie. Deze 3-daagse leergang helpt raadsleden, commissieleden en griffie-
medewerkers om niet overbelast te raken en om overzicht te behouden. Kun je de problemen die 
je tegenkomt vanuit jouw politieke visie benaderen? En hoe doe je dat dan? We behandelen hoe 
mensen betekenis geven aan wat ze zien en ervaren. En hoe veranderingen daarin door de jaren 
heen gevolgen hebben voor de rol van raadslid nu. 

Raadsleden, griffiemedewerkers

3 dagen

Sezen Academy

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Training en coaching voor het individu of groep

Deze training omvat onderwerpen als proactief handelen en effectief reageren bij ongewenst ge-
drag en agressie, leidinggeven, samenwerken, verandermanagent, terugdringen van ziekteverzuim, 
teambuilding, voorkomen van burnout, omgaan met weerstanden en veiligheid Je leert hoe je jouw 
fundering bouwt, hoe je stevig staat, veerkracht ontwikkelt en ontdekt waar jouw krijger, kracht en 
rust zit. Je ervaart hoe je grenzen voelt en deze aan kunt geven. Je leert lichaamstaal gebruiken 
en herkennen en leert hoe je emoties en situaties kunt controleren.

Raadsleden; (delen van) de gemeenteraad en alle andere medewerkers.

Maatwerk. Individueel: 5 x 1 uur. Groep 1 dag.

EgelGroup

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders
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HOUDING & GEDRAG

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Simulatie Zonstad: ervaar de complexiteit van het raadswerk in Zonstad

Een gemeentelijke omgeving is voor een raadslid complex met veel belanghebbenden, zoals de 
partij(genoten), het college van B&W, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en de verschillende 
spelers binnen het ambtelijk apparaat, maar ook externe partijen op de verschillende beleidster-
reinen. Hoe vul je als raadslid in de praktijk jouw taak concreet in om ‘kaders te stellen en te 
controleren’? Met wie is het verstandig om in welke volgorde te overleggen? In de simulatie oefen 
je als gemeenteraadslid in verschillende rollen hoe je effectief kan zijn en ervaar je ook de on-
derlinge afhankelijkheden binnen een gemeente. In de simulatie lopen verschillende verhaallijnen 
(casuïstiek) door elkaar die spanning geven.

Raadsleden, Colleges B&W, leidinggevenden binnen de ambtelijke organisatie

Dagdeel (2,5-3 uur) 

Sturingsadvies, e-Democracy

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Zingeving in het raadswerk 

Zin-geven aan jouw raadswerk gaat voor vorm-geven. Als je te weinig aandacht schenkt aan jouw 
inspiratie, dan ontstaat geen duurzame realisatie. Jouw raadswerk gaat niet alleen om wat jij 
doet maar zeker ook wie jij als individu bent. Hoe breng je zelf meer focus aan op je eigen bron van 
inspiratie, je drijfveer, je willen, het vuur dat in jou brandt? Voor iedereen die verbinding wil leren 
maken tussen het hart en het hoofd.

Raadsleden 

1 dag bestaande uit 2 dagdelen ochtend en middag, inclusief lunch

e-Democracy

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Creatief denken en doen: ‘Out of the box’ kunnen en durven denken

Bijna elke overheidsorganisatie is op zoek naar innovatieve, creatieve en ondernemende medewer-
kers: mensen die ‘out of the box’ kunnen en durven te denken. Maar hoe kom je los van vastge-
roeste denkbeelden? Tijdens deze training maak je kennis met de kracht van jouw creativiteit en 
leer je hoe je dit proces in de praktijk kunt toepassen. Bovendien leer je wat nodig is om een ver-
nieuwend idee succesvol toe te passen. Een ‘eigenwijze’ training die uitdaagt om anders te kijken.

Iedereen die creatief oplossingen wil bedenken voor uiteenlopende uitdagingen

1 dag

Bestuursacademie Nederland

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Onlinecoaching met gebruik van Skype of Zoom

Als raadslid of fractievoorzitter voel je je verbonden met je stad of dorp en de mensen die er wo-
nen. Je maakt afwegingen tussen hun individuele wensen en het algemene belang. Je moet kun-
nen onderhandelen, samenwerken, de grote lijn kunnen vasthouden en initiatief kunnen tonen. Ook 
moet je inhoudelijk goed op de hoogte zijn en communicatief vaardig. Daarnaast moet je kunnen 
omgaan met weerstanden en emoties. Al deze zaken kunnen twijfel en onzekerheid veroorzaken. 
Met een personal coach overleg je, krijg je tips en oefenen je in de aanpak van lastige situaties. Je 
overwint je onzekerheden en wordt zelfbewuster en zekerder van jezelf.

Raadsleden en fractievoorzitters

Een onlinecoachingstraject; minimaal vijf Skypegesprekken van 45 á 60 minuten. Voorafgaand een 
gratis intakegesprek; met daarin afspraken over de frequentie en de tijdstippen ervan.

Anita de Jong Trainingen voor Politiek & Organisatie
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HOUDING & GEDRAG

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Hoe kun je je (politieke) doelstellingen bereiken, ook als je niet de meerderheid hebt? Hoe krijg je 
zicht op de zogenaamde ‘weak signals’ uit de maatschappij?
Hoe kun je deze inzetten voor de eigen doelstellingen? Op welke wijze is samenwerken met 
andere partijen mogelijk? Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen? De consequenties van 
verwijdering tussen de horizontale en verticale werelden van politiek en maatschappij worden 
besproken, maar ook mogelijkheden die burgerparticipatie ons biedt. Aandacht voor recente ont-
wikkelingen zoals Code-oranje.

(Beginnende) raadsleden, fractie assistenten

3 dagdelen 

Agathos

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Workshop Ethiek

De burger moet vertrouwen kunnen hebben in de overheid en integer bestuur is daarbij erg be-
langrijk. Maar wat betekent integer handelen als je als raadslid moet stemmen over het zwembad 
of over een ex-tbs’er in je wijk? De workshop wordt afgestemd op jouw gemeente en de behoefte 
die er leeft binnen de raad. Een moedige raad weet wat zij belangrijk vindt én gaat daar voor 
staan. Neem de tijd dilemma’s met elkaar te delen en te bespreken. Durf jezelf en elkaar te bevra-
gen op het handelen. De reflectie op ethische situaties uit de dagelijkse praktijk van raadsleden 
staat centraal. 

Gemeenteraad, college

Nader te bepalen

Blik op Ethiek

Naam opleiding

Beschrijving

Doelgroep

Duur

Opleiders

Rollen en instrumenten en stijlen

Wanneer zet je als raadslid welk instrument in? Zoals woordvoering, motie, amendement, inter-
pellatie, initiatiefvoorstel? En vanuit welke rol? Voor kaderstelling, controle, volksvertegenwoor-
diging? Naast kennis van instrumenten gaat het vaak nog meer om de manier waarop je het doet: 
hoe bereid je een motie voor, hoe zeg je het, hoe verbind je jouw punten aan die van anderen, hoe 
lobby je met anderen achter de schermen? Je krijgt kennis over de gereedschapskist van het 
raadslid en inzicht hoe je dat kan toepassen. Ook ontstaat zicht op de verschillende stijlen in de 
raad en hoe die elkaar kunnen beïnvloeden.

Alle raadsleden

1 dagdeel

De Beuk Organisatieadvies 
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Over weLke COmpeteNties 
besChikt eeN suCCesvOL 

raadsLid?
Wat maakt een raadslid tot een goed raadslid? En wat is daarvoor nodig? Het competentieprofiel laat zien met welke 
kernvaardigheden je je als raadslid kunt onderscheiden. De competentiescan brengt in beeld hoe u zich het snelst zo kunt 
verbeteren dat ook u binnenkort al die competenties bezit. Speciaal voor raadsleden zijn het competentieprofiel en de 
competentiescan ontwikkeld door organisatieadviesbureau Berenschot.

de tieN COmpeteNties:
1. Communiceren en luisteren
2. Initiatief
3. Omgevingsbewustzijn
4. Onderhandelen
5. Overtuigingskracht
6. Samenwerken
7. Inlevingsvermogen
8. analytisch vermogen
9. resultaatgerichtheid
10. integriteit

twee aaNvuLLeNde COmpeteNties 
vOOr FraCtievOOrzitters:
11. Coachen
12. Sturend vermogen

U kunt iedere competentie ontwikkelen. De ene vergt soms wel meer inspanning dan de andere. Het is lastiger om competenties 
te ontwikkelen die sterk zijn gekoppeld aan persoonskenmerken. Toch is het de moeite waard om hier als raadslid tijd en energie 
in te steken; u wordt een completer raadslid en u ook buiten het raadswerk maakt u stappen. 
Het in kaart brengen van uw sterke en zwakke punten helpt u ook als fractie vooruit: met inzicht in elkaars krachten en 
ontwikkelpunten kunt u als groep effectiever samenwerken en een gezamenlijke leer- en ontwikkelagenda opstellen.

COmpeteNtieprOFieL
Het competentieprofiel laat zien wat een goed 
raadslid bezit en waar een raadslid zich op kan 
ontwikkelen. Competenties zijn opgebouwd 
uit kennis, vaardigheden, motivatie en 
persoonskenmerken. Dit zijn eigenschappen die 
vaak niet aan de buitenkant te zien zijn.

COmpeteNtiesCaN
De competentiescan is een zelfscan waarmee 
u inzicht krijgt in hoe u scoort op de tien 
(of twaalf) competenties. Dit biedt houvast 
bij het kiezen van cursussen, trainingen en 
opleidingen die de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden aanbiedt.
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LeerOmgeviNg 
vOOr raadsLedeN: 
aLLes Op ééN pLek’

Raadslid zijn is intensief. Het kost veel tijd en u moet alles weten over de zaken waar u over beslist. 
Daarom reikt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden u hét middel waarmee u nooit op 

achterstand staat: www.leeromgeving.raadsleden.nl

ONderwerpeN
In de leeromgeving vindt u alles over wat in een raadsperiode op u afkomt. Van een snelcursus 

gemeenterecht tot handleiding gemeentefinanciën. Elk onderdeel focust op de kennis, vaardigheden of 
de houding die een raadslid nodig heeft.

raadsiNFOrmatiesysteem
De leeromgeving voor raadsleden wordt gekoppeld aan uw raadsinformatiesysteem. Daarmee hebt u 

altijd de juiste leermodule bij de hand wanneer dit onderwerp in uw raad wordt behandeld.


