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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.

Nieuw

Nieuw

Actueel

Met de vragen uit
de nieuwe
handreiking ‘Grip
op regionale
samenwerking’
bepaal je hoe je
als raad wilt sturen
en controleren op
samenwerking in
de regio.

Zet de nieuwe raad
in positie met een
goede overdracht.
Met het document
‘Van gemeenteraad
tot gemeenteraad’
geef je de nieuwe
raad mee hoe deze
sterk van start kan
gaan.

De 'e-learning
Wmo-toezicht voor
raadsleden' biedt
de handvatten om
je rol als
toezichthouder
op de kwaliteit en
rechtmatigheid van
de zorg nog beter
in te vullen.
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Grip op de regio

Sterke start

Toezicht Wmo

Financiële sturing op regionale samenwerking
Hoe kan je meer en beter sturen op de uitgaven voor regionale samenwerking? In
dit webinar gaan we daarover in gesprek met verschillende experts en raadsleden.
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