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Van: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden <info@raadsleden.nl>

Verzonden: vrijdag 18 maart 2022 20:03

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Nieuwsbrief Leeromgeving maart 2022

 

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. 

 

  

Macht & 
tegenmacht  

 

 

“Het voordeel is 

dat je als raadslid 

een iets lossere 

band hebt met je 

partij, omdat het 

een nevenfunctie 

is naast een andere 

hoofdfunctie, 

waardoor je er 

minder afhankelijk 

van bent.” 

   
 

Werkdruk & 
ondersteuning 

van de raad  
 

 

“Het is moeilijk uit 

te leggen aan de 

inwoners dat je 

een buurthuis 

moet sluiten, maar 

meer geld uitgeeft 

aan de 

gemeenteraad, aan 

jezelf." 

  

 

Meedoen & 
Meepraten  

 

 

“Zet verschillende 

mensen bij elkaar 

en er komt meer 

discussie, er 

worden meer 

perspectieven 

meegenomen. Dit 

leidt tot een 
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Leeromgeving  

 

  

 

Leeromgeving  

 

 

 

breder 

eindoordeel." 
 

 

Leeromgeving  

 

  

 

 

Tips om als raadslid sterk van start te gaan  
 

De gemeenteraad, en niet het college van burgemeester en wethouders, 
zit volgens Belhaj in de lokale politiek aan het stuur zit. “Maar dan moet 

je die positie als raad wel claimen. Doe je dat niet, dan word je snel 
overruled.” Wat kun je als raadslid doen om aan gezag te winnen? 
Belhaj: “Focus op de inhoud. Wees niet bezig met spelletjes.” En 

verder: “Wees integer en ben je bewust van je voorbeeldfunctie, ook in 
je privéleven.” Lees meer 

  

 

Leeromgeving  
 

 

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

 
Copyright © 2022 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 
'S-GRAVENHAGE, 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. 

  

  

 


