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Klaar voor 4 jaar

Noteer vast in de agenda:
Online Raadsleden 10-daagse

‘Klaar voor 4 jaar'

Klaar voor een nieuwe raadsperiode

Aftrap 29 januari 2022 en finish op 9 februari 2022

16 maart 2022 is het zover. Dan worden de gemeenteraadverkiezingen
gehouden. In een aantal gemeenten zijn de verkiezingen al geweest en in veel
gemeenten zijn de kandidatenlijsten van de lokale partijen samengesteld.
Het wordt een spannende tijd voor aspirant-raadsleden en zittende raadsleden
in de aanloop naar de verkiezingen. Word ik gekozen of herkozen? En dan?

Wat staat je allemaal te wachten als gekozen raadslid. Wat voor raadslid wil je
zijn? Ben je een behartiger van de belangen van inwoners, of wil je straks
uitsluitend de klachten van inwoners aan de orde stellen? Hoe laat je van je
horen?
Voor een antwoord op deze en nog vele andere vragen nodigt de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden je van harte uit voor de aftrap van de Online
Raadsleden 10-daagse ‘Klaar voor 4 jaar’ op zaterdag 29 januari 2022. 

Tijdens deze inspirerende aftrap hoor en krijg je informatie om goed aan de start
te komen voor de nieuwe raadsperiode.

Programma zaterdag 29 januari
De aftrap start plenair van 09.30 - 10.30 uur met daarin gesprekken tussen
diverse sprekers, aangevuld met de nodige interactie. Daarna volgen er twee
rondes met workshops waarbij je de keuze hebt uit een van de volgende
onderwerpen: Wat voor raadslid kun je zijn? Hoe ga je als raadslid met elkaar
om in de raad? Hoe stuur je als raad en controleer je effectief? Hoe kun je
effectief debatteren? En hoe krijg je grip op financiën en de begroting? Het
programma eindigt rond 13.30 uur. 

De 10-daagse in vogelvlucht: korte online workshops
Na de start op 29 januari kan je op 31 januari, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 februari
dagelijks korte informatieve online workshops volgen. Zoals: Handreiking
collegevorming plus raadsprogramma’s; Effectieve communicatie als raadslid in
raad, media en naar inwoners; Hoe gebruik je de griffier het beste? Hoe
beoordeel ik raadsvoorstellen? En nog heel veel meer.

De workshops vinden bijna allen plaats in de avonduren van 19.30 - 21.00 uur.
M.u.v.: 4 februari van 11.30 - 14.00 uur en 5 februari van 09.30 - 12.15 uur. 

Op 9 februari komen we allemaal samen en wordt de online 10-daagse
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afgesloten met een terugblik en met inspirerende sprekers. En als slot proosten
we op een positieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen!

Er wordt druk aan het programma gewerkt en binnenkort wordt het volledige
programma op de website bekend gemaakt. We brengen je daar dan direct van
op de hoogte.

Doelgroep
De Online Raadsleden 10-daagse is bedoeld voor (aspirant) raadsleden. Stuur
deze vooraankondiging vooral door naar aspirant-raadsleden.

De onlinebijeenkomsten zijn gratis te bezoeken. Zet alvast 29 JANUARI met
blokletters in de agenda of plaats deze meteen in je outlook agenda:

Zet in mijn agenda

We ontmoeten je dan graag.
Tot dan!

Hartelijke groeten,
de Nederlandse Vereniging van Raadsleden

Dit bericht is verzonden door VNG Connect in opdracht van
de Nederlandse Vereniging van Raadsleden
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