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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.

Doelgericht en vasthoudend
De competentie 'Resultaatgerichtheid' gaat over de mate
waarin je doelgericht en vasthoudend vanuit een visie
werkt, en het resultaat op efficiënte en effectieve wijze weet
te realiseren.
Bekijk de opleidingen voor Resultaatgerichtheid.

Ruimte bieden voor ontwikkeling
Bij de competentie 'Coachen en sturen' wordt gekeken naar
de mate waarin je anderen de ruimte geeft en begeleidt bij
het ontwikkelen van hun competenties door het geven van
opbouwende feedback, tips en handvatten.
Bekijk de opleidingen voor Coachen en sturen

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
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.
https://mailchi.mp/0632e7781b5d/verbeter-je-communicatieskills-met-video-feedback-1624689?e=0035013784
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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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