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Congressen en opleidingen op locatie deze zomer weer mogelijk

Logo VNG Connect

Wij begroeten u graag op onze live events
Eindelijk weer mensen ontvangen, inhoud aan vorm koppelen en mensen met elkaar
verbinden. Dat is waar wij na anderhalf jaar van lockdowns en elkaar op afstand
ontmoeten enorm naar uitkijken. Hoe we dat doen? In deze video laten we u dat graag
zien.
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Meer weten? Afspraak maken voor uw event?

Ook ná de sportzomer 2021 weer vol in beweging
Het belooft een prachtige sportzomer te worden. Met het EK voetbal, de Tour de France,
Wimbledon, de Olympische Zomerspelen en heel wat andere sportieve ontmoetingen op het
programma gaan we een drukke, maar een veelbelovende zomer tegemoet. Met deze goed
gevulde zomeragenda (in het vooruitzicht) plannen wij geen trainingen in juli en augustus,
maar zijn wij vanaf september weer volop in beweging. U ook? Voor alle opleidingen –
incompany en open aanbod – bekijken wij hoe u ze kan volgen: online of op locatie.

Vanzelfsprekend volgen wij daarbij nauwgezet de RIVM-richtlijnen en zorgen voor een veilige
leeromgeving. Misschien bent u zelf aan de slag met een thema dat maatwerkondersteuning
kan gebruiken op het gebied van leren en ontwikkelen? Neem dan gerust contact op met een
van onze adviseurs. Wij denken graag met u mee.

Ons aanbod Afspraak maken
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Tijdens de nieuwe masterclass/ontwikkel lab
Bestuursadviseur kunt u nieuw perspectief
ontdekken voor uw vraagstukken: 

16 september
Ik in de rol van adviseur 
27 september
De adviseur in het netwerk
(samenwerken)
14 oktober
De adviseur binnen en buiten de
organisatie
25 oktober
De adviseur en de maatschappij
11 november
“War game” + slot presentatie

Lees verder

Allround ambtenaar van
de toekomst staat in de
startblokken
Enthousiast, leergierig én met al wat
werkervaring op zak. Dat is waarom Ted
Barkhuis, stedelijk programmeur bij de
gemeente Leiden, graag trainees van VNG
Connect inzet. 

Lees verder

Agenda

1 juli
Dorpenfestival – Online

7 juli
Verschillende online Masterclasses ‘Zo werkt
de zorg binnen gemeenten' 

2 en 30 september
Online leermodule Klantreizen

3 september
Eendaagse basiscursus Gemeentefinanciën
voor wethouders

14 en 30 september
2-daagse Leergang Democratische
Rechtsorde

Start 15 september
5-daagse masterclass - De strategische
financial

17 september
Masterclass succesvol adviseren in een
politiek-bestuurlijke context

21 september
Online module Ontslagrecht
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start 6 september
Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid

7 september
Workshop Rechtmatigheidsverantwoording

start 8 september
3-daagse training De BAG de Baas

Start 13 september
5-daagse Leergang Duurzame Inzetbaarheid

Start 13 september
Leertraject Onderwijs

27 september 
Voor de Jeugd Dag

30 september
Masterclass Effectief regisseren

1 november
De Dag van de Stad 2021 – Heerlen

8 en 9 november
VNG Juridische 2-daagse - Online

24 maart 2022 
Gemeentelijk Grondstoffencongres - Nijkerk

Contactgegevens

Postadres
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
vngconnect@vng.nl
 

Bezoekadres
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
Route
 

CEDEO erkend

VNG Connect is al sinds juli 2012 in het bezit van het Cedeo keurmerk. Stichting
Cedeo Bedrijfsopleidingen heeft recent een representatief aantal opdrachtgevers en
deelnemers ondervraagd.

Zij uiten hun klanttevredenheid met 98,1% voor open bedrijfsopleidingen en 93,3%
voor maatwerk bedrijfsopleidingen.

cedeo logo

Profiel wijzigen of afmelden
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