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

Wat zijn je ervaringen met de scan?

De competentiescan voor raadsleden is inmiddels 1545 keer gemaakt! We zijn
benieuwd naar je ervaringen met de scan. Wil je je ervaringen met de scan delen? Of
wil je, als je de scan nog niet hebt gedaan, een gebruikerstest doen waarbij je kans
maakt op een gratis coachgesprek?  → lees dan hier verder

Analytisch vermogen

Deze competentie gaat over de mate waarin je de
belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge
samenhang onderzoekt, herkent en begrijpt.

Bekijk de opleidingen voor Analytisch vermogen

Integriteit

Bij deze competentie wordt gekeken naar de mate waarin je
naar eer en geweten handelt en in staat bent algemeen
aanvaarde sociale, ethische en professionele normen
te handhaven. 

Bekijk de opleidingen voor Integriteit 
 

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.
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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.

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.

Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, All rights reserved. 
 
 

Wil je deze e-mails niet meer ontvangen? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Doe de gratis competentiescan voor raadsleden!

Subscribe Past Issues Translate

https://www.raadsleden.nl/opnieuw-invullen-competentiescan
https://www.raadsleden.nl/user
https://raadsleden.us4.list-manage.com/profile?u=99e083f2b139602ac666fafe9&id=67b1a9dd01&e=0035013784
https://raadsleden.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=99e083f2b139602ac666fafe9&id=67b1a9dd01&e=0035013784&c=17ce414a74
https://www.raadsleden.nl/user
http://eepurl.com/gYES7H
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=99e083f2b139602ac666fafe9&id=67b1a9dd01
javascript:;

