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Opleidingen die passen bij overheidsvraagstukken
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Na anderhalf jaar van lockdowns en elkaar op afstand ontmoeten, kijken we er naar uit
om niet alleen digitaal aan de slag te gaan met uw vraagstukken, maar ook op locatie.
Om mensen met elkaar te verbinden en het gesprek over belangrijke maatschappelijke
thema’s verder te brengen. Om nieuw beleid en complexe wet- en regelgeving in de
spotlights te zetten en handvatten te geven om hier in de praktijk mee aan de slag te
gaan. Zo begroeten we u graag volgend jaar op het VNG Jaarcongres, waarmee we
alle onderwerpen die gemeenten raken omtoveren tot een inhoudelijk evenement. Wij
zien dat veel opdrachtgevers en klanten niet kunnen wachten en veel locaties al vol
raken. Wacht daarom niet te lang als u hulp nodig heeft bij úw vraagstuk!

Zo helpen wij u verder

Opleidingen die passen bij overheidsvraagstukken
Als geen ander weten we hoe complex de inhoud van beleid, wet- en regelgeving kan zijn.
Met onze opleidingen sluiten we daarom aan op de doelstellingen van de VNG en zetten de
inhoud om tot heldere en praktische open aanbod- en maatwerk trainingen. Zo helpen wij u
met de opgaven die er voor u liggen.

Lees verder
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Allround ambtenaar van de toekomst staat in de
startblokken
Enthousiast, leergierig én met al wat werkervaring op zak. Dat zijn de trainees van VNG
Connect: jong talent dat wordt opgeleid tot de ambtenaar van de toekomst. Het
traineeprogramma is verbonden aan de VNG en een trainee werkt 2 jaar lang, 32 uur per
week aan meerdere opdrachten. Dit doen de trainees voor verschillende publieke
organisaties met één gemeenschappelijke deler: de opdrachten hebben altijd een link met
een gemeentelijk vraagstuk. De trainees zijn gedetacheerd waardoor de opdrachtgever
vrijwel volledig ontzorgd wordt: geen werkgeverslasten, P&O-begeleiding en geen ww-
verplichtingen. Benieuwd wat een VNG Connect Trainee kan betekenen? Lees dan dit artikel
waarin trainees én opdrachtgevers aan het woord komen.

Lees verder

Agenda

2 en 30 september
Online leermodule Klantreizen

3 september
Eendaagse basiscursus Gemeentefinanciën
voor wethouders

start 6 september
Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid

7 september
Workshop Rechtmatigheidsverantwoording

start 8 september
3-daagse training De BAG de Baas

Start 13 september
5-daagse Leergang Duurzame Inzetbaarheid

Start 13 september
Leertraject Onderwijs

14 en 30 september
2-daagse Leergang Democratische
Rechtsorde

Start 15 september
5-daagse masterclass - De strategische
financial

Start 16 september
Masterclass/ontwikkel lab Bestuursadviseur

17 september
Masterclass succesvol adviseren in een
politiek-bestuurlijke context

21 september
Online module Ontslagrecht

27 september 
Voor de Jeugd Dag

30 september
Masterclass Effectief regisseren

1 november
De Dag van de Stad 2021 – Heerlen

8 en 9 november
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Contactgegevens

Postadres
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
vngconnect@vng.nl
 

Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
Route
 

CEDEO erkend

VNG Connect is al sinds juli 2012 in het bezit van het Cedeo keurmerk. Stichting
Cedeo Bedrijfsopleidingen heeft recent een representatief aantal opdrachtgevers en
deelnemers ondervraagd.

Zij uiten hun klanttevredenheid met 98,1% voor open bedrijfsopleidingen en 93,3%
voor maatwerk bedrijfsopleidingen.
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