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Online 10-daagse voor kandidaat-raadsleden

Uitnodiging:
Online 10-daagse voor kandidaat-raadsleden

Start op 29 januari & finish op 9 februari

Kandidaat-raadsleden, ervaren en nieuwe, krijgen tien dagen lang de
mogelijkheid om zich voor te bereiden op het raadslidmaatschap met het volgen
van een reeks van workshops en panelgesprekken. Van zaterdag 29 januari tot
en met woensdag 9 februari wordt er een afwisselend programma geboden
zodat je als kandidaat-raadslid straks goed voorbereid aan het
raadslidmaatschap kunt beginnen. Dit online 10-daagse ‘Klaar voor 4 jaar’-
programma wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we voornamelijk in op wat je allemaal als
gekozen raadslid te wachten staat. 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. 

De 10-daagse in vogelvlucht: korte online informatieve bijeenkomsten.
Na de start op 29 januari kan je op 31 januari, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9 februari
dagelijks online korte informatieve bijeenkomsten volgen. Voor de inhoud van
deze workshops en het programma kun je hier terecht. 
De bijeenkomsten vinden bijna allemaal plaats in de avonduren van circa 19.30
uur tot 21.00 uur. Met uitzondering van: zaterdag 29 januari van 09.30 -13.30
uur vrijdag 4 februari van 11.30 uur tot 14.00 uur en zaterdag 5 februari van
09.30 uur tot 12.15 uur. 

Doelgroep
De Online Raadsleden 10-daagse is bedoeld voor (aspirant) raadsleden, zowel
met en zonder ervaring als raadslid. Stuur deze vooraankondiging vooral door
naar aspirant-raadsleden, die nog niet eerder lid waren van de gemeenteraad.
De onlinebijeenkomsten zijn gratis te bezoeken.

Inschrijven
Schijf je nu in voor het gehele programma via onderstaande button. 

Inschrijven

Voor de workshops geldt een limiet dus wees er snel bij. Vol = Vol! 
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De workshops vinden digitaal plaats via Microsoft Teams.
De opening op 29 januari en de sluiting op 9 februari zijn zonder limiet en
worden vanuit een studio gestreamd. Per bijeenkomst ontvang je per e-mail een
toegangslink met inloginstructies.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

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