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Open de nieuwsbrief in je browser Vragen of opmerkingen over de Competentiescan? Laat het ons weten!

Al je sterke en zwakke punten
als raadslid in beeld!

De begrotingsbesprekingen komen er weer aan. Bereid je niet alleen voor op de
cijfers, maar zorg ook dat je jouw inbreng in de fractie en de raad optimaal over
het voetlicht krijgt. Werk daarom nu vast aan je competenties Onderhandelen en
Resultaatgerichtheid.

Kijk ook op de digitale leeromgeving  voor de korte modules om je  vaardigheden
bij te spijkeren!

In deze nieuwsbrief lees je meer over wat je aan de competentiescan van de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebt. En we doen suggesties  voor
trainingen voor specifieke competenties.  #Een-sterke-raad-doet-er-toe

Onderhandelen: kies de juiste voorbereiding 

Als raadslid heb je regelmatig te maken met situaties
waarin je  anderen moet overtuigen. De juiste
voorbereiding is daarbij belangrijk. De Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden ontwikkelde een nieuwe
animatie over Onderhandelen.

Bekijk het aanbod voor de competentie Onderhandelen

Gaan voor het resultaat 

Resultaatgericht zijn betekent doelgericht en
vasthoudend naar resultaten toe werken. En weten
hoe je dat resultaat op efficiënte en effectieve wijze
kan realiseren. Hoe pak je het aan?

Bekijk het aanbod voor de competentie Resultaatgerichtheid

Hoe werkt de scan?
Je maakt de gratis scan in zo'n tien
minuten. Je ziet gelijk hoe je scoort per
competentie ten opzichte van het
gemiddelde raadslid en waar je je met
een extra inspanning kunt verbeteren.
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Maak eerst een account aan, daarna kun
je meteen beginnen. Na het doorlopen
van de test is je persoonlijke
rapport blijvend - en alleen door jou - in
te zien als je inlogt. De scan is gebaseerd
op het Competentieprofiel; een analyse
van Berenschot welke kwaliteiten voor
raadsleden bijdragen aan succes.

Heb je de scan al een keer ingevuld en wil je deze nog een keer doen? Bijvoorbeeld om
te kijken of je progressie hebt gemaakt na het opdoen van nieuwe kennis een
vaardigheden? Dat kan! Vraag dat met dit formulier aan.
 
De competenties in de test zijn analytisch vermogen, communiceren en luisteren,
initiatief, inlevingsvermogen, integriteit, omgevingsbewustzijn, onderhandelen,
overtuigingskracht, samenwerking en resultaatgerichtheid. Voor fractievoorzitters zijn
er ook nog de competenties coachen en sturend vermogen.

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.
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Maak een account aan en doe gratis de Competentiescan!
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