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Klaar voor 4 jaar

Om goed aan de start te komen voor de nieuwe raadsperiode houdt de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op zaterdag 11 december, voor
raads- en kandidaat-raadsleden, een online 'Klaar voor 4 jaar' bijeenkomst
met workshops. Helaas konden de 4 fysieke bijeenkomsten in het land niet
doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. 

Op de online bijeenkomst zal onder meer worden ingegaan op vragen als: 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?

De online bijeenkomst bestaat uit een kort plenair gedeelte en een tweetal
workshops. In het plenaire gedeelte zal Maarten de Winter, specialist op het
thema “timemanagement en werkdruk”, spreken over hoe je als raadslid met
positieve energie, invulling kan geven aan het raadswerk. Tijdens de workshops
zal er worden ingegaan op onder meer: de persoonlijke communicatie als
raadslid, macht, tegenmacht, koers en controle én debating. Zo kan je als
raadslid sterk en krachtig van start gaan in de nieuwe raadsperiode.

Doelgroep 
De bijeenkomst Klaar voor 4 jaar is bedoeld voor (aspirant) raadsleden. Stuurt u
deze uitnodiging vooral door naar aspirant-raadsleden.

Programma
Het programma duurt van 09.45 - 12.00 uur en bestaat naast het korte plenaire
gedeelte uit twee workshoprondes. De sessies zullen digitaal plaatsvinden via
Microsoft Teams.

Meer informatie en de omschrijving van de sessies vindt u op de website. 

Deelname is gratis. 

Met vriendelijke groet,
de Nederlandse Vereniging van Raadsleden
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