
 

  
 

 

 

 

 

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. 

 

Dag voor de Raad 2021 

Volg de online 'Dag voor de Raad' op 9 april, daar hoor je wat nodig is om als nieuwe raad 

in 2022 sterk en krachtig van start te gaan. Bekijk het programma. 

 

  

Nieuw 
  

 

 

Hoe kun je meer 

sturen op de 

uitgaven voor  

samenwerking in 

jouw regio? 

Bekijk het 

nieuwe webinar 

'Financiële sturing 

op regionale 

samenwerking'. 

 

 

Actueel 
  

 

 

Hier is een handig 

overzicht van 

de modules in 

de leeromgeving  

over regionale  

samenwerking. 

@DagvoordeRaad 

spreken Douwe 

Jan Elzinga en Eva 

Wolf erover.  

 

 

Actueel 
  

 

 

Op een andere 

manier de coalitie 

vormen: bekijk de 

module 'Coalitie- 

vorming en 

formeren'. Volg de 

sessies erover van 

André Krouwel en 

Lianne van Kalken 

@DagvoordeRaad.  
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Financiële 
sturing  

 

  

Regionale 
samenwerking  

 

  

Coalitievorming 
en formeren  

 

  

 

 

Haal meer uit de digitale leeromgeving 
In dit webinar laten we zien hoe de digitale leeromgeving je kan ondersteunen in 

je dagelijkse werk als raadslid. We tonen hoe je er de informatie vindt die je nodig 
hebt en je hoort hoe collega raadsleden er mee werken.  

 

 

 

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 
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Postbus 30435 
Den Haag, Zuid-Holland 2500 GK  

Netherlands 
 

Add us to your address book 
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