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Online 10-daagse voor kandidaat-raadsleden

Herinnering:
Online 10-daagse voor kandidaat-raadsleden

Start op 29 januari & finish op 9 februari

Beste kandidaat-raadslid,

We herinneren je aan de uitnodiging voor de Online 10-daagse voor
kandidaat-raadsleden: ‘Klaar voor 4 jaar’.

Het is erg hard gegaan met de aanmeldingen en veel bijeenkomsten zijn al vol!
Er is nog wel genoeg plek bij de aftrap op zaterdag 29 januari 2022. Ook is er
nog volop plek op zaterdag 5 februari en de afsluiting op woensdagavond 9
februari. Schrijf jezelf dus snel in en verzeker je van deelname.

Voor de inhoud van deze workshops en het programma kun je hier terecht. 

Doelgroep
De Online Raadsleden 10-daagse wordt georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden en 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
Schrijf je nu in voor de laatste programmaonderdelen, met daarin nu ook alle
sprekers, via onderstaande button. Inschrijven voor de deelsessies van
zaterdag 29 januari kan tot uiterlijk donderdag 27 januari 12.00 uur. Ook kan
je je nog inschrijven voor het plenaire programma tot op de dag zelf, met
interessante gasten als Leonie Heres, Bahreddine Belhaj, Eva Wolf en Pieter
Omtzigt.

Inschrijven

De deelsessies 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
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