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Pia Teeuwen

Van: Leeromgeving voor raadsleden <info@raadsleden.nl>

Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 16:29

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief leeromgeving oktober 2021

 

Open de nieuwsbrief in je browser  

 

Vragen of opmerkingen over de leeromgeving? Laat het ons weten! 

  

 

 

 

 

Leren in je eigen tijd 

en tempo. 

 

 

 

 

Bijblijven als raadslid, hoe pak je het aan? 

In deze maandelijkse nieuwsbrief lees je hoe je met de modules in de digitale 

leeromgeving voor raadsleden grip houdt op wat er speelt in de raad. 

 

  

Actueel 
  

 

Participatie is een 

belangrijke pijler 

onder de 

Omgevingswet. 

Hoe pak je de 

participatie aan? 

Deze module 

omvat een 

Inspiratiegids voor 

online participatie.  
 

Nieuw 
  

 

 

Hoe krijg je als 

gemeenteraadslid 

meer grip op het 

werk dat door 

gemeenschappelijke 

regelingen wordt 

uitgevoerd? Bekijk 

de animatie op de 

leeromgeving voor 

handige tips. 
 

Actueel 
  

 

'Van gemeenteraad 

tot gemeenteraad.' 

Zorg dat je als raad 

tijdig de 

overdracht op de 

agenda zet en met 

elkaar bespreekt 

wat je de nieuwe 

raad wilt 

meegeven. 
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Omgevingswet  
 

  

 

Invloed  
 

  

 

Overdracht  
 

  

 

 

Valkuilen voor de werkgeverscommissie 
Als werkgeverscommissie is het van belang om niet naar binnen gekeerd 
te zijn, maar het gesprek met de raad over de griffie te blijven voeren. 
Dat is een van de lessen uit de onlangs gepubliceerde animatie over de 

werkgeverscommissie. 

 

 

 

De digitale leeromgeving voor raadsleden is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Vereniging van Griffiers.  

 

 

Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je gemeenteraadslid of griffier binnen een 
gemeente bent. 

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

U krijgt deze mailing omdat u gemeenteraadslid bent. 
 

Our mailing address is: 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

Postbus 30435 
Den Haag, Zuid-Holland 2500 GK  

Netherlands 
 

Add us to your address book 
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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