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Doe de competentiescan   

en krijg je sterke en zwakke
punten in beeld

Werk aan je competenties

In deze maandelijkse nieuwsbrief vind je suggesties voor opleidingen waarmee je je
competenties als raadslid verder kunt ontwikkelen. 
In deze editie gaan we in op de competenties Onderhandelen en Overtuigingskracht.

Ken de grenzen en handel ernaar

De onderhandelingen voor het nieuwe kabinet beginnen. Hoe
staat het met jouw onderhandelingsvaardigheden? 
Bij de competentie Onderhandelen gaat het er onder andere
om dat je de grenzen van de onderhandelingsruimte kent,
daaraan weet vast te houden en dat je de  belangen van de
ander achterhaalt. 
 
Bekijk de opleidingen voor de competentie Onderhandelen

Formuleer helder en kort

Bij onderhandelen hoort ook overtuigen. Bij  de competentie
Overtuigen  wordt gekeken  naar de mate waarin je als
raadslid in staat bent helder en kernachtig te formuleren,
met argumenten inspeelt op de meningen  en belangen van
anderen, en dat je oog hebt hoe je boodschap overkomt. 

Bekijk de opleidingen voor Overtuigingskracht 
 

Waar sta jij?
Met de  competentiescan  krijg je inzicht
in wat je sterke en zwakke punten als
raadslid zijn. Deze scan is speciaal
ontwikkeld voor raadsleden en laat je
zien  hoe je scoort ten opzichte van
het competentieprofiel voor raadsleden. 
 
Na het doorlopen van de scan ontvang je
een persoonlijk rapport met suggesties
voor opleidingen  die zijn gericht op de
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competenties waarop je minder dan
gemiddeld scoort.

Opnieuw invullen
Heb je de scan al eens ingevuld en wil je deze nog een keer doen om te kijken of je
progressie hebt gemaakt? Dat kan! Vraag dat met dit formulier aan.

De Competentiescan is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging
van Griffiers en mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Deze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen alle gemeenteraadsleden van Nederland.
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