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Opleidingengids
Leren voor blijvende
inzicht en kennis

LEEROMGEVING VOOR RAADSLEDEN:
ALLES OP ÉÉN PLEK’
Als raadslid komt er veel op u af. U beslist over gewichtige zaken en wordt geacht om hier alles over te weten. Dat
kost veel tijd. Tijd die u vaak niet hebt naast een baan en een privéleven. Daarom reikt de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden u hét hulpmiddel waarmee u nooit op achterstand staat: de digitale leeromgeving voor raadsleden.
In deze leeromgeving vindt u alles over wat er in een raadsperiode op u af kan komen.

LEEROMGEVING.RAADSLEDEN.NL
ONDERWERPEN
De leeromgeving bevat e-learnings, modules, infographics en educatieve filmpjes over vele
onderwerpen. Van een instapcursus gemeenterecht tot een uitgebreid stappenplan over wat de
Omgevingswet met zich meebrengt. Elk onderdeel focust op de kennis, vaardigheden of houding
die een raadslid nodig heeft. Daarnaast is er een onderverdeling naar de drie klassieke taken van de
gemeenteraad: belangenbehartiging, kaderstellen en controleren.

RAADSINFORMATIESYSTEEM
De leeromgeving voor raadsleden kan worden gekoppeld aan uw raadsinformatiesysteem. Zodra
een onderwerp in uw gemeenteraad op de agenda komt, attendeert het raadsinformatiesysteem u
op de leermodules die het beste aansluiten bij het onderwerp.

VOORWOORD

Beste collega’s,
Als nieuw raadslid gaat er een wereld voor je open. Van de ene
op de andere dag ben jíj als doodgewone inwoner van je stad of
dorp het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Er wordt veel
van je verwacht en al doende leer je een hoop. Nu de raadsperiode
halverwege is en ieder raadslid z’n draai heeft gevonden,
wordt het tijd om te kijken naar wat het raadslidmaatschap
jou als persoon heeft gebracht en nog kan opleveren. Want
het raadslidmaatschap is meer dan alleen het zijn van een
volksvertegenwoordiger of bestuurder.
Dat het raadslidmaatschap meer is, merkte ik tijdens mijn
eerste periode als raadslid in Lelystad, van 2006 tot 2010. Je doet
ervaring op waar je als bestuurder, professional en mens van
groeit. Harde kennis over gemeentefinanciën van vele miljoenen
en over het hoe en waarom van reglementen en verordeningen
die je als inwoner soms alleen als last ervaart. Maar ook soft
skills waarmee je je beter kunt inleven in politieke tegenstrevers,
ambitieuze ondernemers en bezorgde inwoners.

In 2018 werd ik opnieuw raadslid in Lelystad in een raad die
inmiddels 15 fracties telt. In deze uitdagende samenstelling doen
we er goed aan om tijd te steken in onze ontwikkeling. Niet alleen
op het gebied van kennis over actuele dossiers, maar juist op
vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en luisteren
naar elkaar. Deze Opleidingengids biedt ook op dat gebied voor
elk wat wils.
Als Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben we een
heldere ambitie: een sterke raad doet ertoe en dat bereik je met
de juiste mensen die ervoor willen gaan. Wij bieden de helpende
hand door altijd voor iedereen klaar te staan. Veel leesplezier
en nog veel meer succes met het leerzame restant van de
raadsperiode!
Bahreddine Belhaj,
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De kennis en vaardigheden die je opdoet als raadslid zijn uiterst
waardevol. Zeker als je gedurende de raadsperiode geregeld tijd
besteedt aan het volgen van cursussen die je helpen deze kennis
en vaardigheden een plekje te geven in een groter geheel. Je
wordt er niet alleen scherper van als raadslid, maar je krijgt ook
handvatten om je opgedane ervaring gerichter toe te passen in je
verdere maatschappelijke carrière.
Daarom is er ook dit jaar weer een Opleidingengids. Een gids
die niet alleen laat zien met welke training of cursus je morgen
kunt beginnen, maar die je ook uitlegt welke route je kunt volgen
voor het beste resultaat. Zo laten we je in de gids zien waarom de
Competentiescan een ideaal startpunt is om inzicht te krijgen
in je sterke en zwakke punten. Met deze zelftest krijg je snel een
beeld van en een advies over welke opleidingen je kunt volgen
voor maximaal resultaat.
Het volgen van een goede leerroute helpt je bij een raadsperiode
lang leren. Je hebt altijd je volgende doel voor ogen en kunt
samen met raads-, commissie-, en fractiegenoten een pad kiezen
waarmee je je duurzaam kunt ontwikkelen. Zowel met trainingen
als cursussen als via de online kanalen zoals de digitale
leeromgeving.
In deze gids vertellen raadsleden ook over wat de raadsperiode
hen heeft gebracht en hoe zij dit gebruiken in hun dagelijks
leven. Het laat zien dat raadsleden zeer verschillend zijn en
die diversiteit nou juist de kracht van de gemeenteraad is. Als
raadslid sta je met één been in de samenleving en één been in de
raadszaal, waardoor zo divers mogelijke geluiden en meningen
in de raadszaal te horen zijn. Al kan het qua diversiteit qua
samenstelling natuurlijk nog veel beter.
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Johan Remkes, ruim veertig jaar openbaar bestuur

‘Het politieke proces in
de raad is nog te veel naar
binnen gericht’
In 42 jaar bekleedde Johan Remkes alle posities in het openbaar bestuur. Zes jaar
was hij raadslid in Groningen, meerdere keren was hij minister en in 2002 was hij
vicepremier. Nu is hij waarnemend burgemeester van Den Haag. Hij toont zich
kritisch over het functioneren van veel raadsleden: ze benutten nog onvoldoende de
mogelijkheden van hun raadslidmaatschap. ‘Het dualisme is er nog niet in geslaagd
om raadsleden een helder profiel als volksvertegenwoordigers te geven.’
Wat is uw visie op de rol van raadsleden?
‘Raadsleden hebben een drieledige rol en verantwoordelijkheid.
De eerste is een kaderstellende rol, het mede maken van het
beleid waaraan het college uitvoering geeft. De tweede rol is die
van controleur van het college. Men bevraagt het college over
de uitvoering van het eerder door de raad vastgestelde beleid en

42 JAAR JOHAN REMKES (1951)
2019

Waarnemend burgemeester Den Haag

2017-2018

Voorzitter Staatscommissie
parlementair stelsel

2010-2018

Commissaris van de Koning(in) van
Noord-Holland

2006-2010

Lid Tweede Kamer

2003-2007

Minister van Binnenlandse Zaken en 		
Koninkrijksrelaties

2002-2003

Vicepremier en minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1998-2002

Staatssecretaris van Volkshuisvesting en
Stedenbeleid

1994-1996

Raadslid Groningen

1993-1998

Lid Tweede Kamer

1982-1993

Lid Gedeputeerde Staten Groningen

1978-1982

Raadslid Groningen

1978-1993

Lid Provinciale Staten Groningen

toetst of de effecten die het beleid beoogden ook daadwerkelijk
zijn bereikt. De derde rol is die van volksvertegenwoordiger.
Deze rol is meer politiek gekleurd. Het behoort naar mijn
mening verschil te maken of je in de raad zit als liberaal of als
sociaaldemocraat of welke politieke gezindheid dan ook. Dit in
tegenstelling tot de controlerende rol, die meer een collectieve
verantwoordelijkheid is van de raad. In die rol mag het eigenlijk
weinig uitmaken of je lid bent van een coalitiefractie of van een
oppositiefractie. Deze collectieve verantwoordelijkheid heeft
ieder raadslid, naar mijn mening.’

Hoe vindt u dat raadsleden functioneren in deze
drie rollen?
‘De een doet dit natuurlijk beter dan de ander. Maar wat ik
vaak bemerk is dat raadsleden zich teveel focussen op details
van uitvoerende werkzaamheden, terwijl dit juist behoort tot
het takenpakket van het college. Zo is dat ook in de Grondwet
vastgelegd. Als waarnemend burgemeester van Den Haag
heb ik deze ontwikkeling ook waargenomen en in een brief
aan de raad aan de kaak gesteld. In deze brief heb ik ook het
thema integriteit aangestipt. Zoals wellicht bekend was dit het
afgelopen jaar een issue in de Haagse gemeentepolitiek, maar
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‘Het accent lijkt te liggen op goed kunnen debatteren en
vergaderen òf op het hebben van inhoudelijke kennis. Dit is
een valse tegenstelling, want raadsleden moeten in de eerste
plaats inhoudelijk weten waar ze het over hebben voordat ze
in een debat überhaupt enigszins effectief kunnen opereren’

een raadslid wel en niet mag doen. Eenieder weet uiteindelijk

Wat vindt u van de werking van het dualisme
in raden?

wel wat wit is en wat zwart is. De verboden handelingen

‘Kort na het begin van het millennium is op basis van een

staan immers beschreven in artikel 15 van de Gemeentewet.

rapport van de commissie Elzinga het dualisme ingevoerd

Strafrechtelijke verwijtbaarheid is echter niet hetzelfde als

in de gemeenteraden en bij Provinciale Staten. In plaats van

bestuurlijk ethische normering van het bestuurlijk handelen.

monistische verhoudingen zijn zodoende duale verhoudingen

In deze integriteitskwesties betreft het voornamelijk het grote

ontstaan, in principe volgens hetzelfde model als dat van het

grijze gebied ertussen.’

Rijk. De raad heeft eigenstandige verantwoordelijkheden en

dit speelt tevens in andere raden. Ook hier gaat het om wat

wethouders maken geen deel meer uit van de raad. Het doel van

Hoe kun je als raadslid het beste omgaan met dit
grijze gebied?

deze wijziging was te bewerkstelligen dat raadsleden hun rol

‘Om een voorbeeld te geven: een discussie die tegenwoordig

de vraag of dit doel is bereikt heeft de commissie Van de Donk

weer wat meer wordt gevoerd, is de vraag of een raadslid

in 2016 een rapport opgesteld in opdracht van de Nederlandse

een ombudsfunctie heeft. Wat mij betreft heeft een raadslid

Vereniging van Gemeenten (VNG). Een van de kritische

in zekere mate inderdaad een ombudsfunctie. Zo moeten

kanttekeningen is dat deze commissie redelijk negatief was

burgers met bijvoorbeeld klachten bij een raadslid terecht

over hoe dualisering zich in de gemeentelijk politiek heeft

kunnen. Maar hier zitten wel grenzen aan. Wel toelaatbaar is

ontwikkeld sinds de invoering. Daar sluit ik mij bij aan.’

als volksvertegenwoordiger meer profiel konden geven. Over

dat een raadslid een burger wegwijs maakt over waar hij zich
binnen de gemeente kan melden met een bepaald probleem

Wat zijn daarvan de consequenties?

of voor een bepaalde service. Echter, het is over de grens

‘De achterliggende doelstellingen om gemeenteraden uit het

als een burger vraagt of een raadslid wil meegaan naar een

stadhuis en meer tussen de mensen te krijgen is onvoldoende

gemeenteambtenaar om voor hem een zaak te bepleiten. En

gerealiseerd. Het politieke proces is nog steeds te veel naar

dit niet alleen omdat dit een groot ongemak veroorzaakt bij de

binnen gericht. Daardoor is het meer profiel krijgen van

betreffende ambtenaar. Een dergelijke casus valt wat mij betreft

raadsleden als volksvertegenwoordigers als onderdeel van deze

dan ook onder het hoofdstuk verboden handelingen. Maar hier

operatie niet gelukt.’

liggen tegelijkertijd natuurlijk wel de dilemma’s.’

Wat is er nodig voor een kentering?
Wat kan een raadslid doen als hij worstelt met een
bepaald dilemma?

‘Dat moeten raadsleden zelf doen, dit bereik je niet met

‘In het zojuist geschetste grijze gebied is het heel wezenlijk

belangrijk aandachtspunt voor menig individueel raadslid.

deze dilemma’s te delen met anderen. Als een raadslid moeite

Maar ook als raad zou je meer het gesprek met elkaar moeten

heeft om te bepalen hoe met een bepaald vraagstuk om te

aangaan waarin de vraag centraal staat: hoe kunnen wij ons

gaan, zou hij daarom terecht moeten kunnen bij zijn fractie,

functioneren verbeteren? Jezelf een spiegel voorhouden staat

maar ook bij de griffier of de burgemeester. Natuurlijk hebben

bijvoorbeeld ieder jaar op de agenda van raden van toezicht

raden gedragscodes – en die zijn ook heel belangrijk – maar

waarin ikzelf actief ben. Binnen veel gemeenteraden gebeurt dit

veel belangrijker is dat je daarvan een levend document maakt.

niet of in onvoldoende mate. Dit wel doen beveel ik zeker aan.’

institutionele wijzigingen. Dit is naar mijn mening wel een

En dat je vervolgens de dilemma’s die daarin zijn opgesloten
met anderen bespreekt. Als dit in zijn ogen niet bij zijn fractie

Hoe word je als individueel raadslid effectiever?

mogelijk is, dan is het verschijnsel van een onafhankelijke

‘Het accent lijkt te liggen op òf goed kunnen debatteren en

burgemeester een zegen.’

vergaderen òf op het hebben van inhoudelijke kennis. Dit is
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een valse tegenstelling, want raadsleden moeten in de eerste

acteert, dan kan een burgemeester voorstellen eens een

plaats inhoudelijk weten waar ze het over hebben voordat ze

kop koffie te drinken. Een burgemeester kan erop wijzen

in een debat überhaupt enigszins effectief kunnen opereren.

meer gebruik te maken van de gemeentelijke rekenkamer,

Het accent moet dus liggen op inhoud. Verder gaat het erom

een instituut dat de meeste gemeentes tegenwoordig wel

ervaringen op te doen als volksvertegenwoordiger om met

hebben. De kennis die een rekenkamer heeft is in mijn ogen

gezag je functie als raadslid uit te oefenen. Het verwerven van

een instrument waarvan raadsleden niet voldoende gebruik

gezag op basis van inhoud en vaardigheden maakt iemand tot

maken. Hetzelfde geldt overigens voor de griffie, deze wordt

een goed raadslid.’

evenmin onvoldoende benut. De rol van de griffie, zoals de
wetgever het destijds heeft bedoeld, is namelijk het juridisch

Zijn deze vaardigheden aan te leren?

ondersteunen bij het goed en helder formuleren van moties

‘Raadsleden zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun eigen

en amendementen. Terwijl nu in de praktijk een griffier in

ontwikkeling. Opleidingen kunnen hierbij behulpzaam zijn.

veel gemeenteraden slechts een organiserende rol heeft en

Maar een burgemeester kan hierin als coach van raadsleden

vandaaruit de verschillende fracties ondersteunt. Ook dit vind

ook een rol spelen.’

ik een gemiste kans.’

Hoe zit dit eruit in de praktijk, de burgemeester als
coach van raadsleden?
‘Als een burgemeester merkt dat een raadslid niet goed
functioneert of bij voortduring op het uitvoerende vlak
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Hulp bij grip op het
jeugdbeleid in gemeenten

HAN
DS

Onderzoek
Raadsleden in 140 karakters

Raadsleden met goede basiskennis over het jeugddomein en heldere maatschappelijke waarden kunnen iets moois in beweging zetten. Het Nederlands Jeugdinstituut
(NJi) helpt hen aan verdieping over dit onderwerp.
Een greep uit de nieuwskoppen die de problemen in de jeugd-

Wat we als NJi merken is dat raadsleden grote behoefte hebben

zorg typeren:

aan verdieping van het onderwerp jeugdzorg. Zowel op de

‘Waarom heeft 1 op de 8 kinderen jeugdzorg nodig?’

inhoud als op welke rol zij kunnen spelen in dit moeilijke veld.

‘Ingrijpende bezuinigingen bij gemeenten doordat zorgtaken meer

Als raadslid hoef je niet alle ins en outs van het jeugddomein te

kosten dan begroot.’

kennen. Het is als gemeenteraad belangrijk om te sturen op de

‘Miljard euro nodig om jeugdzorg maximaal te laten presteren.’

maatschappelijke waarden en de maatschappelijke resultaten
om het verschil in jeugzorg te kunnen maken.

Financiële tekorten zorgen voor een grote druk op gemeenten,
die op hun beurt vaak in een reflex schieten van beheersen en

Het NJi helpt raadsleden daarbij door het verstrekken van

controleren. Gemeenteraden vragen zich af hoe zij grip kun-

inhoudelijke kennis over het jeugdveld. Wij kunnen helpen bij

nen krijgen op het jeugdbeleid van hun gemeente. Doen wij

het beantwoorden van vragen als: “Wat zijn de belangrijkste

de goede dingen, en doen we het goed, vragen zij zich af. Zij

spelers in het jeugdveld ? Wat zijn de oorzaken van het groei-

kunnen deze vraag echter onvoldoende beantwoorden met de

end jeugdhulpgebruik? Wat levert investeren in preventie op?

informatie die zij krijgen. Terwijl het gaat om zorg voor soms

Hoe krijgen we meer zicht op de effectiviteit?”

hele kwetsbare kinderen.

Ook biedt het NJi raden ondersteuning in de wijze waarop zij
kunnen sturen op het jeugdveld. Dit kan door focus te houden

Dit maakt het lastig om politieke keuzes te maken. Het jeugd-

op de maatschappelijke doelen en te bepalen hoe en waarover

veld is enorm complex. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor

de raad geïnformeerd wil worden. Bijvoorbeeld over het benut-

hulp en zorg voor kinderen en jongeren, van preventie tot resi-

ten van ervaringskennis van zorginstellingen en cliënten. Of

dentiële zorg. Zij werken hiervoor samen in regionaal verband.

door vragen te stellen aan het college over de samenwerking

Er zijn veel maatschappelijke partners bij betrokken.

met aanbieders, onderwijspartners en andere gemeenten.
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Onderzoek
LEREN IN DE RAAD
Raadsleden
in 140 karakters

Marja Eggink-Meuleman, agrarisch ondernemer en buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand – Raadslid Lochem sinds 2010 (tweede periode) en van 1997-2005

‘Mensen zijn ongeduldig, maar ik heb
ervan geleerd om bewuster om te gaan
met wat er speelt’
“Je wordt een wijzer mens in de raad
Als raadslid hoor je veel van mensen. Over hoe ze werken, hoe
ze zijn, ik vind het een verrijking van het leven. Ik merk de
verschillen van inzicht. Door ernaar te luisteren besef ik dat
elk verhaal twee kanten heeft. Die wil ik altijd horen, want de
gemeente doet nu eenmaal niet alles goed. De rol als volksvertegenwoordiger vind ik dan ook de belangrijkste van het raadslidmaatschap. Dat betekent niet dat ik altijd iets kan betekenen
voor mensen, wel dat ik rekening houd met wat ik hoor en de
gulden middenweg probeer te vinden.”
“Een externe cursus heb ik nooit gevolgd
Wel heb ik als raadslid workshops gevolgd die de griffie organiseerde, bijvoorbeeld over leidinggeven. Het meeste leer ik echter van de contacten met inwoners, belangengroeperingen en
organisaties, want die zijn praktisch en komen rechtstreeks uit
de samenleving. In mijn leven buiten de raad ben ik agrarisch
ondernemer en buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
Voor mij betekent het raadslidmaatschap een verbreding van
wat ik hoor en zie.”
“Mensen hebben recht op duidelijkheid
Als raadslid neem je beslissingen op rationele gronden. Ik kan
die oprecht en eerlijk uitleggen, want ik wil de mensen uit mijn
gemeente altijd recht in de ogen kunnen kijken. Het gebeurt
dat mensen mij op straat aanspreken op wat er in de raad wordt
besloten. Dan hebben ze vragen, bijvoorbeeld over een bestemmingsplan, dan willen ze weten waarom we daarover een be-

“Geduld en rust bewaren

paald standpunt hebben ingenomen. Mensen mogen mij daarop

Dat is wat ik heb geleerd als raadslid. In mijn dagelijks werk ben

aanspreken, want ik vind het belangrijk dat ik als raadslid toe-

ik altijd actief geweest in het bedrijfsleven, daar is het tempo

gankelijk ben. Altijd wil ik kunnen uitleggen waarom we voor

veel hoger. Zodra daar een beslissing wordt genomen, wordt er

of tegen waren, ik wil dat op een begrijpelijke manier kunnen

ook gelijk begonnen met de uitvoering. Dat is bij de overheid

onderbouwen. Besluiten van de raad zijn nooit persoonlijk, daar

niet zo, daar verloopt besluitvorming nu eenmaal anders, net

zit altijd een heldere afweging achter. Ik vind het belangrijk dat

als de uitvoering van een besluit. Alles is bedachtzamer, omdat

ik daar gewoon met mensen over kan praten, want ik wil op een

er veel meer belangen in het geding zijn om rekening mee te

normale manier met de mensen blijven omgaan. Mensen mogen

houden. Mensen zijn weliswaar ongeduldig, maar ik heb ervan

mij dus vragen over mijn motieven, ik kan ze met een rechte rug

geleerd om bewuster om te gaan met wat er speelt. Ja, ook in

antwoorden.”

mijn zakelijke omgeving.”
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Vakkennis blijft belangrijk op de arbeidsmarkt. Maar wel in combinatie met
specifieke vaardigheden. Digitale vaardigheden staan met stip bovenaan. Daarnaast
winnen sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen aan belang.
Dit blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV van

3. Problemen op kunnen lossen

september 2019. Daarin constateert UWV dat het op de arbeids-

Door de toename van technologie en automatisering worden

markt steeds meer draait om een combinatie van vakkennis en

processen steeds vaker op afstand bestuurd. Het gevolg daarvan

vaardigheden, die gebaseerd is op algemene kennis, houding en

is dat mensen de signalen voor ingrijpen snel moeten herken-

gedrag.

nen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op hun vermogen
om fouten te herstellen en problemen op te lossen. Problemen

Ook voor raadsleden is deze informatie interessant. Gedurende

oplossen vraagt steeds meer creativiteit en denkvermogen.

hun raadslidmaatschap hebben zij de mogelijkheid om zich te
scholen voor hun raadswerk. Veel van de kennis, vaardigheden

4. Samenwerken buiten het vakgebied

en gedragsaspecten waarin ze zich kunnen scholen, zijn ook

Samenwerken gaat steeds vaker over samenwerking met andere

bruikbaar in hun leven buiten de raad.

organisaties of afdelingen buiten het eigen vakgebied. Zorgprofessionals bijvoorbeeld werken steeds nauwer samen met

Kennis steeds breder

medewerkers in het sociale domein, zoals buurtwerkers. In de

Op de arbeidsmarkt wordt de gevraagde kennis steeds breder,

maakindustrie werken medewerkers in de productie nauwer

aldus UWV. In tal van sectoren moeten medewerkers van meer

samen met mensen in de verkoop, om het product goed af te

zaken tegelijk verstand hebben dan alleen van wat ze in hun

stemmen op de klantvraag.

vroegere opleidingen hebben geleerd. UWV benadrukt dat niet
alle kennis, vaardigheden en gedragscomponenten van belang

5. Snel kunnen aanpassen aan verandering

zijn voor alle organisaties. Maar er zijn wel vaardigheden die

Werknemers moeten meegaan met nieuwe ontwikkelingen, hun

belangrijk zijn voor heel veel werkgevers. UWV noemt er vijf.

kennis actueel houden en zien wat er verandert binnen een beroep. Hierdoor kunnen werkgevers werknemers sneller inzetten

1. Digitale vaardigheden

op nieuwe taken. Leren en ontwikkelen worden daardoor steeds

Er zijn weinig beroepen waar mensen niet werken met compu-

belangrijker.

ters, tablets of smartphones. Steeds meer werknemers en zzp’ers
moeten ook kunnen omgaan met data. Niet alleen in kantoorbanen zijn digitale vaardigheden belangrijk, ook in uitvoerende
functies zijn ze onmisbaar geworden.
Het UWV somt een aantal voorbeelden op van sectoren waar het
gebruik van digitale vaardigheden onmisbaar is in het dagelijks werk. In de detailhandel bijvoorbeeld zijn personal digital
assistants (pda’s) of tablets in zwang. Daarmee is binnen een
paar tel te zien welke producten op voorraad zijn of in een ander
filiaal beschikbaar zijn. In de horeca gebruikt het bedienend
personeel tablets om bestellingen op te nemen en te verzenden
naar personeel in de keuken en achter de bar.
2. Servicegerichtheid
In een samenleving waar alle diensten en producten door meerdere organisaties worden aangeboden, is een servicegerichte
houding vaak het onderscheidend vermogen. Organisaties verwachten deze houding daarom van hun medewerkers. Hierdoor
verbetert de communicatie van een organisatie met haar klanten
en dat helpt om in te spelen op nieuwe vragen van de klant.

BRON UWV
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Onderzoek
LEREN IN DE RAAD
Raadsleden
in 140 karakters
Hans van Mourik, fysiotherapeut
Raadslid Gorinchem sinds 2014

‘Mensen de weg wijzen, de competenties
hiervoor neem ik mee als ik niet meer in
de raad zit’
“Wat ik tekortkwam als raadslid? Alles
Alleen al het samenwerken, ik kende mijn fractiegenoot nog
onvoldoende. Dertien weken was onze voorbereidingstijd tot de
verkiezingen, we waren een nieuwe partij. Eenmaal in de raad
was er niemand in de fractie om op terug te vallen. Amendementen, moties, schriftelijke vragen, alles moest ik zelf uitvogelen. Natuurlijk, ik kon terugvallen op de griffie, maar die is geen
opleider.”
“Wij moeten het college loodsen
Een politiek dier was ik niet, maar was wel van het aanpakken.
Zo zat ik in wel zes raadscommissies. Ik maakte mij hard voor
plannen en ideeën die burgers naar de gemeente stuurden, maar
die daar vaak in een la belandden. Mensen weten niet altijd de
weg in wettelijke regelingen en processen. Maar wij als raad
vormen de brug met het college.”
“Ik spijkerde mij bij in de digitale leeromgeving
Daar kwam ik heel handige naslagwerken tegen, bijvoorbeeld
over het sociaal domein, mijn aandachtsgebied. Een derde van

vermogen mijn zwakke punten zijn. Ik heb de neiging om vast

de gemeentebegroting gaat daarheen. Als fysiotherapeut en ver-

te houden aan mijn zienswijze. Terwijl het bij onderhandelen

zorger van een nationaal rolstoelhockeyteam was ik wel bekend

juist gaat om het overtuigen door argumenten. In de politiek

met de praktijk in het sociaal domein. Maar de regelgeving daar

moet je concessies doen. Daar wil ik mij in verbeteren, want

omheen en de uitwerking daarvan kende ik minder goed. Nadat

ik heb daar wat aan. Onderhandelen is nodig als er een nieuwe

het sociaal domein naar gemeenten werd overgeheveld, is hier

coalitie gevormd moet worden. En analytisch vermogen helpt

een leergang over gestart.”

om te begrijpen wat er in de raad gebeurt.”

“Veel raadsleden weten weinig

“Later wil ik mensen de weg wijzen

Waar ik ook veel aan had was een boekje ‘Grip op regionale

Ook buiten de raad zijn dit nuttige vaardigheden, bijvoorbeeld

samenwerking - Handreiking voor gemeenteraadsleden en grif-

om mensen te helpen die een vraagstuk hebben. Mensen de weg

fiers’. Ik heb met raadsleden van zeventien gemeenten contact

wijzen. De competenties die ik nu opdoe in de raad, heb ik nog

gelegd om te informeren hoe we ons gezamenlijk kunnen be-

als ik geen raadslid meer ben. Een rol als mediator bij conflic-

zighouden met het sociaal domein. Uiteindelijk hebben we een

ten, die bemiddelende rol, waarbij ik mensen kan adviseren en

regionale werkgroep van raadsleden opgericht over jeugdzorg.”

helpen, dat zou ik later een mooie rol vinden.”

“Je moet leren om water bij de wijn te doen
Twee keer heb ik de competentiescan ingevuld op Raadsleden.
nl. Daaruit kwam naar voren dat onderhandelen en analytisch
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Gemeenten hebben dienstverlening vergaand gedigitaliseerd. Lang niet alle
inwoners kunnen daar goed mee omgaan. Bij zeven op de tien inwoners gaat er wel
iets mis, blijkt uit onderzoek. Toch willen maar weinigen hun digitale vaardigheden
verbeteren. De overgrote meerderheid denkt namelijk prima uit de voeten kunnen
met digitale dienstverlening.
Bijna zestig procent van de volwassen inwoners had in 2018 contact met een overheidsinstantie. Vooral met de gemeente, maar
ook met instanties als de Belastingdienst of UWV. Steeds vaker
verloopt de communicatie online en steeds meer transacties
worden digitaal afgehandeld. Geen probleem, vindt 85 procent
van de inwoners. Die zijn ervan overtuigd dat zij zich goed kunnen redden bij het digitaal loket van de overheid.
In werkelijkheid is het onvermogen van de inwoners bij de digitale overheid iets groter. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

TOP 5 POPULAIRSTE MANIEREN
OM TE COMMUNICEREN MET
OVERHEIDSDIENSTEN
71%
E-mail
65%
Telefonisch
48%
Persoonlijk gesprek
44%
MijnOverheid
22%
Chat via website
BRON: MINISTERIE VAN BZK

Koninkrijksrelaties heeft onderzocht hoe zelfredzaam inwoners
zijn als het gaat om het online regelen van persoonlijke zaken.

ring zijn de digi-onvaardigen; van hen heeft twintig procent een
sterkere behoefte om zich te ontwikkelen.

Beheersing digitale vaardigheden
De helft van de inwoners kan zich goed redden bij het online re-

Contact met de gemeente

gelen van persoonlijke zaken. Maar iets minder dan de helft van

De andere onderzoeksvraag was welke voorkeuren inwoners

deze groep past de digitale vaardigheden niet altijd toe op een

hebben om online te communiceren met overheden. Uit het

veilige manier. Een niveau lager zijn er de inwoners die moeite

onderzoek blijkt dat inwoners amper warmlopen voor com-

hebben om persoonlijke zaken online te regelen. Het gaat hier

municatie via social media-kanalen. Voor de wat belangrijkere

om ruim een derde van de inwoners (37%). De zwakste groep

zaken, zoals een bezwaarschrift, paspoort of belastingen,

is ‘digi-onvaardig’, zoals de onderzoekers het noemen. Een van

communiceren inwoners het liefst per e-mail, MijnOverheid of

elke acht volwassen inwoners behoort tot deze groep. Zij missen

schriftelijk. Gaat het om eenvoudige zaken, zoals het bevestigen

online basisvaardigheden om hun persoonlijke zaken online te

van een afspraak, dan volstaat sms of whatsapp.

regelen.
Vraag naar ondersteuning
Veel mensen overschatten hun digitale vaardigheden schromelijk. Twee derde van de digi-onvaardigen denkt veel tot alles te kunnen als het gaat
om het online regelen van persoonlijke zaken.
Inwoners die hulp nodig hebben om hun online
zaken te regelen zijn nog zekerder van hun zaak:
71 procent denkt bijna alle online vaardigheden
prima te beheersen.
Behoefte aan ondersteuning
Slechts zeven procent van de inwoners geeft aan
digitaal vaardiger te willen worden. Een uitzonde-
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Onderzoek
LEREN IN DE RAAD
Raadsleden
in 140 karakters
Judith van den Wildenberg, taxichauffeur en coach
Raadslid in Barneveld sinds 2014

‘Mijn voorganger in de raad zei dat je
gelukkiger wordt van het raadswerk.
Hij had groot gelijk’
“Ik dacht dat het raadslidmaatschap niets voor
mij was
Ik was immers een regionale journalist, ik sprak raadsleden
beroepshalve en ik had nooit in de politiek gezeten. Maar de journalistiek was aan het veranderen en mensen in mijn omgeving
vonden dat het raadslidmaatschap wel iets voor mij was. Dus
stelde ik mij verkiesbaar. In de raad moest ik alles nog leren: hoe
de raad werkt, de techniek van de raad, overal een mening over
hebben.”
“Ik durf mijn mond heus wel open te doen
Dat dacht ik tenminste. In werkelijkheid stierf ik duizend doden
tijdens mijn eerste debat. Ik was van de inhoud en ik wilde alleen
spreken als ik ergens volkomen zeker van was. Dat raadsleden
mij in de rede vielen, vond ik shocking. Maar ik ben schooljuffrouw geweest, dus vroeg ik of ik even uit mocht praten. Iedereen
lachte, men dacht dat ik te lief was voor de raad. Beleefdheid is
niet altijd handig in de politiek. Pas later merkte ik dat die toch
veel dingen naar mij toe te trekken, maar het is juist de kunst om

wel degelijk handig is, want ik kwam er verder mee.”

anderen ook aan de bak te laten komen.”
“Roep maar wat, anderen doen dat ook
Dat is wat ik meekreeg op de debatcursus die ik volgde via de

“Dankzij het raadslidmaatschap heb ik veel over mij-

raad. Daar leerde ik dat je snel moet reageren. Interrupties zijn

zelf ontdekt

een kwestie van goede voorbereiding, terwijl ik dacht dat ze

Dat ik goed ben in motiveren en coachen bijvoorbeeld, daar wil

spontaan waren. Je gebruikt ze als een politiek instrument. Daar

ik later meer mee doen. Veel boze burgers bellen naar onze partij,

ben ik nog steeds niet goed in, ik ben nu eenmaal bedachtzaam.

dan gaan ze tekeer over een wethouder. Daar zet ik na vijf minu-

Maar het overkomt me niet meer dat ik me laat afbluffen. Na zes

ten een streep onder, anders lossen we niets op en wil niemand

jaar zit ik beter in de stof en ben ik veel beter voorbereid. Ik heb

nog luisteren. Mensen accepteren dat. Hier was ik niet gekomen

ontdekt dat ik snel informatie kan opnemen, dat deed ik ook toen

als ik geen raadslid was geworden. Mijn voorganger in de raad zei

ik journalist was.”

dat je gelukkiger wordt van het raadswerk. Hij had groot gelijk.”

“Ik ben zelfverzekerder geworden

“Het is als raadslid belangrijk om cursussen te volgen

Vooral dankzij de steun uit het ambtelijk apparaat. Vanuit die

Alleen al omdat je er andere raadsleden ontmoet. Dan besef je dat

hoek kreeg ik vaak een complimentje, voor mijn inhoud, toonzet-

je niet alleen jezelf moet ontwikkelen, maar dat ook de raad een

ting of humor. Een politiek dier ga ik niet worden, ik ben iemand

ontwikkeling door moet maken. De raad is de baas in de gemeen-

van het harmoniemodel. Maar het lukt me steeds beter om

te, maar is die ook een goede baas? Hoe beter je daarover nadenkt

mijzelf kwetsbaar op te stellen, zonder mijn zelfvertrouwen te

en daarnaar handelt, hoe beter je ook nadenkt over je eigen rol als

verliezen. Let it go, dat heb ik moeten leren. Ik heb de neiging om

raadslid.”
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Sinds de coronacrisis verloopt communicatie grotendeels online. Dat geldt ook
voor leren en ontwikkelen. Opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en zelfs
congressen zijn vergaand gedigitaliseerd. Raadsleden zijn voor hun ontwikkeling
aangewezen op laptop, Ipad of pc. Toch wordt leren nooit volledig online, denkt
Hans Schuurmans, expert in e-learning. “De mens heeft unieke eigenschappen die
digitale systemen niet kunnen overtreffen.”
“Online leren gaat een blijvertje worden. Sinds het begin van de

persoon op het scherm. Het kan dus wel.”

coronacrisis is het in een superversnelling geraakt. Binnen een

Het online leren van kennis en vaardigheden is zo mogelijk

maand was iedereen opeens ervaren in videobellen en online

efficiënter dan via een klassikale setting. Onderzoeken

informatie delen. Fysieke vergaderingen zijn voorbij, het gekke

bevestigen dat keer op keer, al jarenlang. Online leren vraagt

is dat niemand ze mist. Maar wat je wel mist zijn de contacten

minder tijd, al helemaal omdat reistijd naar cursuslocaties

met mensen in je nabijheid.” Jarenlang was Hans Schuurmans

ontbreekt. Er is meer focus op de lesstof, de interactie is

een soort profeet die onvermoeibaar het evangelie van online

gerichter en er is minder ruis door afleiding binnen een groep

leren uitstortte over het volk. Hij is ceo van SkillsTown, het

cursisten.

online platform voor leren en ontwikkelen. De organisatie die
ook de digitale leeromgeving van de Nederlandse Vereniging

Werkhandschoenen die gewicht simuleren

voor Raadsleden ondersteunt. Sinds begin dit jaar kan hij zijn

Maar of leren volledig online wordt? Nee, zover zal het niet

megafoon wegleggen, want in een paar maanden veranderde

komen, denkt Schuurmans. “Wel denk ik dat er een enorme

hij van roepende in de woestijn tot goeroe. Iedereen wil weten

verandering plaatsvindt. Online leren gaat veel normaler

of 2020 het jaar is waarin leren en ontwikkelen voorgoed

worden dan we altijd hebben gedacht. De coronacrisis

verandert in een online dienst. En kun je wel alle benodigde

ontwikkelde zich wat dat betreft als een hele snelle leerschool,

kennis, vaardigheden en houding online leren?

andere mogelijkheden waren er niet.”
Nu al merken mensen dat ze meer digitale vaardigheden

Sociale vaardigheden op afstand

beheersen dan ze ooit dachten nodig te hebben. Schuurmans

Ook voor raadsleden is deze vraag van belang. Is er straks

geeft zijn eigen familie als voorbeeld. “Ik ben begonnen met een

alleen nog maar een digitale omgeving om je als raadslid

wekelijkse online familiebingo. Iedereen doet mee en iedereen

te ontwikkelen? Is even overleggen met je docent en je

is opeens digitaal vaardig. Zozeer zelfs dat familieleden ook

fractiegenoten nog wel mogelijk als je lessen volgt op een

sociale initiatieven online organiseren.”

laptop? “Eerst dacht ik dat niet alles te digitaliseren viel”, zegt
Schuurmans. “Dat je bijvoorbeeld sociale vaardigheden niet op

Moe voor het beeldscherm

afstand kon trainen. Nu zie je dat mensen die bijvoorbeeld een

Schuurmans voorziet dat er nog heel wat rek zit in de

agressietraining volgen, hun eigen reactie filmen op een boos

mogelijkheden die online leren biedt. Bijvoorbeeld via virtual
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‘Online leren wordt
normaler dan we ooit
hadden gedacht’

DS

E-learning expert verbaasd over snelle omslag

5 TIPS VOOR IN HET DIGITALE KLASJE
1. Kies een locatie waar je comfortabel en rustig kan zitten
2. Maak afspraken over samen leren. Bijvoorbeeld over interrupties, vragen stellen etc.
3. Pauzeer regelmatig en strek af en toe je benen
4. Knoop tussentijds gesprekken aan met andere cursisten via bijvoorbeeld de chat-functie
5. Zet af en toe je geluid op mute of je camera uit als je even niet gehoord of gezien wil worden

reality. “Kun je je voorstellen dat er nu al werkhandschoenen

groepjes te verdelen. Dan voelt de onderlinge afstand al gauw

zijn die de druk van gewicht kunnen simuleren? Zelfs

minder groot. Daarnaast kunnen cursisten met elkaar chatten

bouwvakkers kunnen zo online leren. Denk ook aan

tijdens online lessen. Schuurmans: “Het gebeurt soms dat

kunstmatige intelligentie waarmee software zelf de volgende

cursisten afspreken om na de bijeenkomst nog even verder te

vraag bedenkt op basis van je antwoorden. En er is ook al

praten. Gaandeweg leert iedereen steeds meer kunstjes om te

software die gedrag herkent en bijvoorbeeld merkt als een

communiceren op afstand. Hoe meer je die beheerst, hoe beter

cursist moe wordt voor het beeldscherm. Drie jaar geleden had

je in staat bent om als groep spelregels af te spreken voor het

ik niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Maar dat is nu eenmaal

online leren. Die heb je nodig om regie te nemen in je eigen

een kenmerk van technologie: die gaat altijd vooruit.”

ontwikkelproces.”

Hoe zit het met het informele leren, de gesprekken bij de

Toch blijven er leeraspecten die zich niet lenen voor les op

koffieautomaat, de contacten bij borrels of tijdens de lunch?

afstand, geeft hij aan. “Dat zijn empathie, passie en creativiteit.

Daar wisselen cursisten onderling informatie uit en inspireren

Systemen denken in patronen, maar die kun je juist doorbreken

ze elkaar. Deze vormen van contact zijn moeilijk te realiseren

met deze eigenschappen. Dat is nodig, anders zouden we niet

op afstand. “Ja, die hebben zeker nut”, erkent Schuurmans.

verder komen dan wat het systeem aangeeft. Gelukkig zijn

“Krijg je les in het klassieke klasje, dan spreek je mensen

we als mens uniek en hierin kan een digitaal systeem ons niet

gemakkelijk aan tijdens pauzes. In een online omgeving moet

overtreffen. Ik denk dat zestig tot tachtig procent van het

je maar afwachten of je met iemand in aanraking komt. Hoe

leren en ontwikkelen online zal gebeuren, dat is op termijn de

efficiënt lessen ook verlopen online, sommige van dit soort

limiet. Dat heeft niet alleen te maken met de technologische

aspecten zijn niet zo eenvoudig te vervangen.”

mogelijkheden, maar ook met persoonlijke voorkeur. Het is net
als naar je werk gaan: ook al is de afstand hetzelfde, de een gaat

Kunstjes voor communiceren op afstand

met de fiets, de ander pakt de auto.”

Alternatieven zijn er wel, bijvoorbeeld door cursisten online in
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TERUGKIJKEN OP DE RAAD
Nelleke de Smoker, winkelmanager Gall & Gall
Voormalig raadslid Dordrecht (1998-2018)

‘Ik heb geleerd dat je heel wat teweeg
kan brengen met wat je zegt.’
Kennismaking met de raad

ik van de raadsfractie een eenheid maakte. Niet door iedereen

“Als jonge moeder kwam ik in de raad en als jonge oma verliet

hetzelfde te maken, maar door te kijken waar men elkaar kan

ik de raad. Toen ik begon werkte de raad heel anders dan nu.

aanvullen.”

Het dualisme bestond nog niet en raadsleden genoten minder
begeleiding. Ik heb nog meegemaakt dat de griffie ingevoerd

Mijn oogst van het raadswerk

werd. Steun voor mijn raadswerk kreeg ik gelukkig van thuis.

“Ik heb een leidinggevende functie, ik heb vaak te maken met

Mijn partner accepteerde dat ik raadslid werd. Hij had een

nieuwe wetgeving. Dan pak ik de wet erbij en neem die door, die

baan in de detailhandel op onregelmatige tijden, dus dat paste

routine heb ik nog. Ik weet ook welke vragen ik daaruit haal die

allemaal. Het was heel belangrijk dat ik thuis de steun kreeg. Ik

ik aan mijn eigen leidinggevende stel. Tijdens vergaderingen

heb collega-raadsleden meegemaakt die afhaakten omdat men

waak ik ervoor de overhand te nemen. Er zijn collega’s die een

er thuis niet achterstond.”

drempel hebben om het woord te voeren, zij moeten ook hun
verhaal kunnen vertellen. Elk verhaal kent meerdere kanten, die

Lessen die ik leerde

wil ik allebei horen om het beste besluit te nemen.”

“Vanuit de griffie kregen we trainingen, workshops en bijscholing aangeboden. Ik heb overal aan meegedaan. Ook bezocht ik
congressen van de VNG, altijd over onderwerpen waar ik niks
mee had, want daar viel voor mij het meest te halen. Sommige
raadsleden vonden dat vreemd, omdat ze dachten dat ik alles
wel wist als lang zittend raadslid. Maar er is telkens nieuwe wetgeving waar je je in moet verdiepen, bijvoorbeeld over financiën
en de gemeenschappelijke regeling.”
Mijn nieuwe inzichten
“De mediatraining die ik heb gevolgd, werkte nog lang bij me
door. Als raadslid komt er vanuit de actualiteit van alles op je
af. Zoals de milieukwesties rond het chemiebedrijf Chemours.
Ik heb geleerd dat je heel wat teweeg kan brengen met wat je
zegt. Denk om je boodschap, dat je die altijd centraal stelt in je
woordvoering. Ik heb ook geleerd om niet gelijk het mes erin te
zetten als ik ergens op reageer. Begin bij het positieve, daarna ga
je dieper in op het onderwerp, dan heb je de aandacht.”
Wijsheid die ik heb meegenomen
“Heb je al enige schroom om contacten te leggen, dan leer je dat
wel af in de politiek. Het raadswerk heeft sterk bijgedragen aan
hoe ik nu ben. Dat komt me goed van pas nu ik in de detailhandel werk, een sector waar je veel contacten legt. Voor de functie
van winkelmanager volgde ik een assessment, daar kreeg ik al
te horen dat mijn contactuele eigenschappen goed ontwikkeld
waren. Ik praat met iedereen, ik weet hoe je moet omgaan met
tegenslagen. Mijn team smeed ik op dezelfde wijze als waarop
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aandacht. Maar wie alleen hiernaar kijkt, mist het fundament: de onderliggende
waarden. Raadsleden werken effectiever als ze deze onderliggende waarden beter
doorgronden. Inzicht in waarden helpt om haalbaarheid van voorstellen beter in te
schatten en om krachtiger te overtuigen. Ook zie je politieke kansen die je voorheen
miste en communiceer je effectiever met je omgeving. Maar hoe werkt dat? We
vroegen het aan Dries Bartelink, voormalig raadslid in Naarden en chef openbaar
bestuur bij De Argumentenfabriek.
Wat zijn eigenlijk‘waarden?

Wie zoekt naar de onderliggende waarden, gaat in gesprek

“Waarden gaan over doelen én gedragingen. Het zijn

en vraagt hierbij stevig door. Waarom vind je dat belangrijk?

diepgewortelde overtuigingen die richting geven aan hoe

Hoezo? Waarom? In de antwoorden op dit soort vragen liggen

mensen vinden dat het hoort. Met waarden proberen mensen

waarden verstopt. Het is de kunst ze te verwoorden en ze te

te verwoorden wat ze zich voorstellen bij een ideale wereld of

ordenen.”

hoe mensen zich in een ideale wereld gedragen. Met de term
waarden doelen we dan op ‘grote woorden’, als autonomie,

En hoe orden je dan die waarden?

solidariteit, onkreukbaarheid en verantwoordelijkheid.” Ze

“De Argumentenfabriek maakt gebruik van de morele

overstijgen specifieke situaties en bepalen onze voorkeuren en

waardenclusters van de Amerikaanse psycholoog Jonathan

keuzes. En deze kenmerken maken waarden bij uitstek geschikt

Haidt. Haidt onderscheidt drie ideële waardenclusters: vrijheid,

als politiek kompas. Ze geven niet alleen richting aan bekende

rechtvaardigheid en puurheid. Daarnaast onderscheidt hij drie

vraagstukken - zoals wat is goed bijstandsbeleid? - maar ook

sociale waardenclusters: loyaliteit, hiërarchie en empathie.

aan opgaven die je niet kunt voorzien.

Naast morele waarden streven mensen ook allerlei meer
praktische waarden na. Denk aan het verlangen om dingen

Hoe vind je je eigen waarden?

in stand te houden of de wens om schaarse middelen goed te

“De meeste mensen zijn niet gewend om wat ze belangrijk

besteden. Deze praktische waarden zijn ook te categoriseren in

vinden te herleiden tot hun waarden. Ze hebben hulp nodig om

drie clusters: continuïteit, kwaliteit en nut.”

hun waarden bloot te leggen. Dit geldt ook voor politici.

Anne Brekelmans, raadslid in Helmond (GroenLinks) volgde met acht fractiegenoten de workshop
Inzicht in Waarden. “We hebben de belangrijkste waarden voor onze fractie expliciet gemaakt en
geleerd met een andere, bredere bril te kijken naar vraagstukken. Hierbij was het fijn dat we met
een actuele casus aan de slag konden. Vooral bij politiek gevoelige dossiers geeft dit ons meer
inzicht in de standpunten en posities van verschillende belanghebbenden. Dit komt ons interne
debat in de fractie en het debat in de raad echt ten goede.”
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Standpunten en belangen krijgen binnen en buiten de politieke arena de meeste

DS

Het belang van
inzicht in waarden

HAN

TIPS VOOR HET OMGAAN MET WAARDEN
• Wees nieuwsgierig naar waarden van anderen
• Wees je bewust van je eigen blinde vlekken
• Werk aan je eigen waardenstijlﬂexibiliteit voor meer
overtuigingskracht
• Sluit in communicatie aan bij waarden van de ontvanger
• Expliciteer waarden binnen je coalitie en/of gemeenteraad
voor meer onderling begrip
• Expliciteer waarden binnen je partij of fractie en ontwikkel
zo een eigen politiek kompas

Wat heb je als raadslid aan inzicht in waarden?
“Om te beginnen draagt inzicht in waarden bij aan zelfreflectie.
Je krijgt meer inzicht in het waarom van je eigen standpunten.
Verder vergroot het je sensitiviteit voor de veelheid aan
waarden in de samenleving. Je doorziet beter welke waarden
het maatschappelijk debat bepalen. En je herkent én erkent
ook makkelijker de diverse waardenvoorkeuren bij anderen
binnen en buiten de raad. Dit helpt om het niveau
van het politieke en maatschappelijke
debat te verhogen en maakt het
makkelijker om conflicten te
beslechten. Tenslotte zie ik dat
raadsleden plezier beleven
wanneer ze waarden proberen
te ontdekken en verwoorden.
Ze vinden het net als veel
andere mensen fijn om
samen na te denken
over wat nou écht van
belang is.”
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Onderzoek
TERUGKIJKENin
OP140
DE RAAD
Raadsleden
karakters

Martin Sagel, zelfstandig adviseur/procesbegeleider
Voormalig raadslid Assen (2009 – 2018)

‘Investeren in collega raadsleden en het
opbouwen van goede relaties zijn heel
belangrijk’
Kennismaking met de raad

oppositie heen. Het

“Toen ik in 2009 in de raad kwam, dacht ik dat ik er redelijk

lukte om een vuist

klaar voor was. Ik zat sinds 2006 in het lokale bestuur van de

te maken en iets te

partij, waarvan twee jaar als vicevoorzitter. Als bestuurslid over-

bereiken, ook voor de

legde ik met de raadsfractie en wethouders en was ik betrok-

langere termijn.”

ken bij het functioneren van de raad. Zo leerde ik veel over het
politieke handwerk, een goede voorbereiding.

Wijsheid die ik

Toen ik uiteindelijk raadslid werd, kwam ik in een politieke

heb meegenomen

arena die toch op veel terreinen heel verrassend bleek. Ook al

“De raad functioneert

nam ik ervaring mee als leidinggevende bij grotere organisaties,

in een eigen bubbel,

in de raad moest ik toch nog heel veel leren. De politieke arena

met eigen krachten,

is een eigen wereld met eigen riten en zeden.”

mores en spanningsvelden. Maar ik heb er

Lessen die ik leerde

mateloos veel van ge-

“Ik was vanuit mijn werk gewend dat je mensen aanstelt die

leerd. Ik kan nu beter

zorgvuldig zijn geselecteerd op bekwaamheid voor de functie en

strategisch denken,

de teams waarin ze moeten werken. In de politiek is dit anders.

relativeren, plannen, omgaan met teleurstellingen, stress be-

De variaties aan politieke idealen, individuele achtergronden

heersbaar houden en omgaan met tijdsdruk. Ook heb ik geleerd

en opleidingen van raadsleden is er veel groter en soms enorm

om beter focus te houden in de tsunami van informatie die je

uiteenlopend. Je hebt met veel verschillende persoonlijkheden

als raadslid over je heen krijgt. Het heeft me ook meer begrip

te maken. Onderlinge communicatie en samenwerking worden

gebracht voor landelijke politici. Het grote ontzag dat ik had

ingegeven door strategie, idealisme en de mate van beschikbare

voor bijvoorbeeld ministers ben ik gaan relativeren. Het zijn

invloed en macht. Mijn ervaring is dat in de politiek veel wordt

geen supermensen, ze ervaren de dingen die op hen afkomen

gesproken, maar slecht wordt geluisterd. Per onderwerp zoek

allemaal op eenzelfde manier en doen gewoon hun best.”

je in de raad naar verbindingen, het zogenaamde lobbywerk is
belangrijk. Als ik terugkijk naar mijn ambities, doelstellingen

Mijn oogst van het raadswerk

en de uiteindelijke resultaten, dan is er zeker wat bereikt, maar

“Na jaren als bestuurslid, raadslid en fractievoorzitter is het

veel ook niet.”

leuk om te beseffen wat je allemaal hebt geleerd en hoeveel wijzer je bent geworden. De laatste tijd ben ik actief geweest voor

Mijn nieuwe inzichten

de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als dagvoorzitter

“Investeren in collega raadsleden en het opbouwen van goede

bij themabijeenkomsten voor raadsleden en griffiers. Ik vind

relaties zijn heel belangrijk. Belangstelling tonen voor de

het belangrijk raadsleden en griffiers te stimuleren nog meer de

ander, ieders mening verkennen en vragen naar het waarom.

onderlinge samenwerking en afstemming te zoeken en de raad

Het willen halen van je eigen doelstellingen op basis van alleen

het werkgeverschap goed en gedegen invulling te laten geven.

een marginale meerderheid werkt niet voor de lange duur. Het

Kleinschalige bijeenkomsten zijn belangrijk, omdat ze de aan-

is belangrijk te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak

wezigen voor een avond uit hun eigen bubbel halen en ze zich

voor beslissingen, of minstens het begrip en respect van de

kunnen spiegelen aan de vragen en opmerkingen van de andere

nee-stemmers. Ik heb door dit inzicht mooie afspraken kunnen

aanwezigen, zonder dat er iets op het politieke spel staat.”

maken over thema’s als duurzaamheid, dwars door coalitie en
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LEREN IN DE RAAD
Don Ceder, sociaal advocaat en raadslid Amsterdam

‘Het raadslid kan je
veranderen als mens’
Vijf jaar geleden was Don Ceder met zijn 25 jaar de jongste Amsterdammer met een
eigen advocatenkantoor. Sinds 2018 is hij ook raadslid van de eenmansfractie van
de ChristenUnie. De media weten hem goed te vinden, want de verwachtingen in de
hoofdstad zijn hoog en hij moet zich continu aanpassen. Ondanks de druk probeert
hij dicht bij zichzelf te blijven. ‘Je moet leren als raadslid en groeien als mens.’
“Als advocaat ben ik actief in de sociale advocatuur. Vaak gaat

techniek van het debatteren, de begrotingsstukken doorne-

het daar over schulden en uitkeringen, individuele vraagstuk-

men en begrijpen, het indienen van initiatiefvoorstellen, het

ken die samen ook beleidskwesties raken. Ja, vanuit de politiek

aanvragen van een interpellatiedebat, ik moest zelf uitvogelen

is hiervoor aandacht en beleid, maar die sluiten niet altijd goed

hoe het werkte. Dat is gelukt, maar dat duurde zeker een jaar.

aan op de praktijk. In de raad stel ik dit aan de orde.

Vooral financiële stukken vond ik moeilijk. Voor het lezen van
de gemeentebegroting heb ik samen met het fractieteam een

Al in 2014 was ik betrokken bij de gemeentepolitiek, toen stond

cursus gevolgd.

ik op de derde plaats van de kieslijst. Vier jaar later ben ik geïnstalleerd als raadslid. Dat het drukker zou worden realiseerde ik

Nooit ervaar ik het als een last om raadslid te zijn. Er zijn tal van

mij wel. Ik heb een balanceer-act moeten maken om mijn werk

onderwerpen waarin ik iets kan betekenen. Mijn werk als advo-

als advocaat te combineren met mijn werk als volksvertegen-

caat helpt me daarbij. In rechtszalen bekijk je zaken ook vanuit

woordiger. De helft van de week ben ik bezig met het raadswerk.

verschillende punten, je wisselt er argumenten uit en je brengt

Vanuit mijn raadslidmaatschap kan ik geen zaken behandelen

er je punt naar voren.

waarin de gemeente de wederpartij is, bijvoorbeeld in geschillen over uitkeringen.
Ook op een ander vlak heeft het raadslidmaatschap invloed op
mijn leven. Ik vertegenwoordig een partij met een duidelijk
zichtbare signatuur. Mensen zien mijn drive als raadslid. Ik
vroeg mij van tevoren af of ik als raadslid nog voldoende een
onafhankelijke advocaat kan zijn die opkomt voor mensen in

‘Ik breng nieuws,
ik krijg nieuws en ik ben
ook zelf onderdeel van het
nieuws’

achterstandssituaties. Hierover heb ik ruggespraak gehouden
met familie en vrienden. Ook heb ik mij laten informeren door

Ik ervaar het raadslidmaatschap als een leerschool. Die biedt

kennissen die al in de politiek zaten, bijvoorbeeld (oud-)raads-

mij een nieuw inzicht in hoe de stad in elkaar zit. Grootschalige

leden en leden van de Tweede Kamer. Ik werk nu samen met een

ontwikkelingen kosten tijd. Achter de schermen zijn heel veel

aantal advocaten die een deel van mijn werkzaamheden kunnen

mensen bezig om zaken van de grond te tillen.

overnemen.
Ook als mens ben ik gegroeid door het raadswerk. Ik oriënteer
Het raadswerk vond ik wennen, hoewel ik al politiek actief

me breder dan vroeger. Het maken van keuzes gaat me beter af,

was. De dynamiek in de Amsterdamse raad heeft een bepaalde

bijvoorbeeld het bewaken van de balans tussen al mijn werk-

flow, ik zat voor het eerst in de raad en de partij heeft hier geen

zaamheden en mijn privéleven. Maar raadslid ben je altijd, de

voorgangers waar ik op kon bouwen. De mores in de raad, de

hele dag. Mensen spreken mij aan omdat ze mij ook kennen als
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DON CEDER (1989)
2014

Op de derde plaats op de Amsterdamse kieslijst van de ChristenUnie bij de 			
raadsverkiezing. De partij kwam niet in de raad.

2015

Duo-raadslid Provinciale Staten Noord-Holland.

2015

Start eigen advocatenkantoor.

2017

Op de zevende plaats op de kieslijst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

2018

Geïnstalleerd als raadslid in Amsterdam (fractievoorzitter).

2018

Discipel in de achtste editie van de musical The Passion.

2018

Opgenomen in de 30 under 30 Europe-lijst van Forbes in de categorie Recht & Wetgeving.
Deze lijst telt driehonderd beloftevolle Europese personen jonger dan 30.

2019

Lid Raad van Advies Vrije Universiteit van Amsterdam.

raadslid en niet alleen als advocaat. Ze praten met me over poli-

veranderen zonder jezelf te verliezen. Daarvoor moet je leren als

tiek en over wat er speelt in Amsterdam.

raadslid en groeien als mens. Niemand kan een betere kopie van
jezelf zijn, maar je kan wel een slechtere kopie worden van een

Dat ga ik zeker niet uit de weg, integendeel. Mensen hebben mij

ander. Ik heb geleerd om ondanks de druk dicht bij mijzelf te

gekozen, ik ben volksvertegenwoordiger, ze voelen zich verbon-

blijven. Dat ervaar ik als een vorm van wijsheid.”

den met mij. Die interesse is legitiem. Ik informeer mensen via
nieuwsbrieven en filmpjes, daarin laat ik zien waar ik mee bezig
ben in de raad. Ik breng nieuws, ik krijg nieuws en ik ben ook
zelf onderdeel van het nieuws. Zowel mijn werk als advocaat als
mijn raadswerk brengt me regelmatig in contact met de media.
De wisselwerking tussen nieuws maken en nieuws ontvangen
ben ik gaan waarderen. Voor een politicus is het belangrijk dat
wat je doet en zegt een weg vindt naar de gemiddelde inwoner.
Media spelen daar een belangrijke rol bij. Het zijn vaak kleine
nieuwtjes die leiden tot raadsdebatten. Niet altijd krijg je de
wind mee in de media en ook de publieke opinie staat niet altijd
aan jouw kant.
Maar ik houd vast aan mijn politieke overtuiging, daar wil ik op
worden afgerekend. Belangrijke thema’s worden dankzij de media breder besproken dan alleen in de raadszaal. Daardoor komt
er respons in de vorm van meningen, inzichten en ideeën, wat
weer kan leiden tot bijstelling van plannen. Als een van mijn
onderwerpen er doorheen komt in de raad, unaniem soms, dan
ben ik trots. Dan heb ik het gevoel dat ik het verschil maak.
Maar hier zit ook de feedback die ik kreeg op mijn functioneren
als raadslid. Als mens ga ik voor waar ik in geloof, zo ben ik
altijd geweest. Iedereen let op je, er wordt wat van je verwacht.
Maar soms ging ik er te hard in. In de raad ben je afhankelijk
van elkaar, je moet rekening houden met gevoeligheden en niet
altijd vol gas geven. Doseren is een kunst die je in de politiek
moet leren beheersen, zonder dat je jezelf verliest.
Het raadslidmaatschap is een positie die je als mens kan
veranderen. Maar het moet andersom zijn: jij moet de politiek

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN • OPLEIDINGENGIDS 2020 | 23

Zo klinkt de stem van het raadslid
Driekwart van de raadsleden wil de raad graag effectiever maken. Ten opzichte van
drie jaar geleden is de gelijkwaardigheid afgenomen ten opzichte van het college.
Opvallend is de grote loyaliteit aan de eigen fractie. Dit blijkt uit een enquête onder
raadsleden.
Volgens de wet is de raad het hoogste bestuursorgaan in de
gemeente. Toch vindt slechts een krappe meerderheid
(52 %) van de raadsleden dat de gemeenteraad in de praktijk ook
daadwerkelijk het hoogste bestuursorgaan is. Veel raadsleden
vinden de wethouders invloedrijk. Het ambtenarenapparaat
heeft de afgelopen drie jaren sterk gewonnen aan invloed op het
gemeentebeleid, zo blijkt.
Een minderheid van de raadsleden (44%) vindt de raad een
gelijkwaardige partner van het college. Drie jaar geleden,
tegen het einde van de vorige raadsperiode, noemde een nipte
meerderheid (51%) van de raadsleden de raad nog gelijkwaardig
aan het college. Ongeveer twee derde van de raadsleden (63%)
geeft aan dat zij er in slagen om onderwerpen die zij belangrijk
vinden aan de orde stellen in de raad.
De meeste raadsleden vinden deze situatie niet ideaal. Drie-

MENING RAADSLEDEN IN 2017 EN 2020
				 2017 2020

Invloedrijkst in het gemeentebeleid (%)
• Wethouders
• Raad
• Ambtenarenapparaat
• Burgemeester

35
19
4
1

36
36
21
4

Gelijkwaardig aan college (%)
• Ja
• Nee

51
31

44
33

86
76
46
33
27
21

83
73
53
30
29
23

Meeste ondersteuning afkomstig van (%)
• Fractie
• Griffier
• Persoonlijke omgeving
• Wethouders
• Collega-raadsleden
• Burgemeester

kwart (75%) geeft aan dat er veranderingen moeten komen om
de raad effectiever te maken in de eigen gemeente. Maar een
eenduidige richting voor die veranderingen is er nog niet.

De fractie is belangrijk
Voor het realiseren van hun doelstellingen oriënteren verreweg

Fulltime ondersteuning

de meeste raadsleden zich op hun fractie. Zo geeft bijna de helft

Dit komt naar voren uit een enquête die de Nederlandse Ver-

van de raadsleden aan (46%) dat ze loyaliteit aan de eigen fractie

eniging voor Raadsleden begin dit jaar heeft gehouden onder

het belangrijkste aspect van hun raadslidmaatschap vinden.

raadsleden. Raadsleden noemen het gebrek aan ambtelijke

Die gaat nog boven de loyaliteit aan de eigen opvattingen (43%).

ondersteuning als oorzaak van de gelijkwaardigheid van de

Slechts een op de tien raadsleden (9%) geeft aan dat de raad de

raad ten opzichte van het college. Burgemeester en wethouders

meeste loyaliteit van raadsleden verdient.

hebben het volledige ambtenarenapparaat tot hun beschikking, ondersteuning die de raad ontbeert. Daarnaast speelt dat

De loyaliteit van raadsleden aan hun fractie is wederzijds. Acht

wethouders fulltime bezig zijn met hun werk voor de gemeente.

van de tien raadsleden (83%) geven aan (zeer) veel steun vanuit

Raadsleden oefenen hun functie daarentegen uit in deeltijd.

de fractie te ervaren voor hun raadslidmaatschap. Meer nog
dan steun die ze ervaren vanuit de griffie (73%). De persoonlijke

Hoe raadsleden kijken naar hun eigen rol, wordt niet helemaal

omgeving is voor een meerderheid van de raadsleden ook een

duidelijk uit de enquête. Vier van de tien raadsleden (41%) geven

belangrijke steun voor hun functioneren, maar in iets mindere

aan dat het hun rol is om opvattingen en ideeën van burgers

mate (53%). Opvallend is dat raadsleden de persoonlijke omge-

te vertegenwoordigen. Een op de vijf raadsleden (21%) ziet als

ving de afgelopen drie jaar belangrijker zijn gaan vinden voor

belangrijkste rol met een volmacht van de kiezer te handelen

hun ondersteuning.

op basis van eigen ideeën en opvattingen. Eveneens een op de
vijf raadsleden (19%) vindt dat zij primair de standpunten van

De steun vanuit de fractie betaalt zich terug, afgaande op de

de eigen partij dient uit te voeren. Een minderheid van een op

reacties van de ondervraagde raadsleden. Negen van de tien

de twaalf raadsleden (8%) vindt dat de belangrijkste rol van

raadsleden (91%) geven aan dat zij competent opereren in de

een gemeenteraadslid is om belangen van bepaalde groepen te

eigen fractie. Binnen de gehele raad vinden raadsleden zichzelf

vertegenwoordigen.

iets minder competent (77%).
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Acte van Verlatinghe
Mijn grootste blunder als gemeenteraadslid maakte ik in

bestaat. En hoe ze de mensen in haar Brabantse dorp in-

2015. In dat jaar stemde ik voor een fusie van de toenmalige

middels prima verstaat, maar die in dat dorp 3,5 kilometer

gemeente Schijndel met buurgemeenten Veghel en Sint-

verderop niet. ‘Want daar praten ze zo anders.’

Oedenrode. Vijf jaar en een gemeenteraad later ben ik al
een paar keer begonnen aan een eigentijdse versie van de
Acte van Verlatinghe.

Die twee dorpen zijn onderdeel van eenzelfde gemeente.
Gemeenten en gemeenteraadsleden verliezen hun her-

De vergelijking met het stoere document waarmee Nederland zich losmaakte van de koning van Spanje gaat hier en
daar mank, maar de boodschap is er niet minder duidelijk
om: gemeentelijke fusies leveren geen noemenswaardig
voordeel op en de nadelen passen niet in dit stukje van 500
woorden.

kenbaarheid, morele legitimatie en draagvlak door te
streven naar schaalvergroting. Daarom nog maar eens die
vraag van de uitgever van deze gids: wat neem ik mee van
deze raadsperiode? Dit: het besef dat wij, raadsleden, de
volksvertegenwoordigers zijn op de meest kleine schaal
van het openbaar bestuur. Ik besef dat die kleinschaligheid
ons bestaansrecht is en dat we dus moeten stoppen met die

De uitgever van deze opleidingengids nodigde me uit om

doelloze schaalvergroting. Dat we het tegenovergestelde

een column te schrijven over wat ik aan het einde van deze

moeten nastreven. Fusies ongedaan maken. Afsplitsen.

raadsperiode meeneem als herinnering, wijsheid, ervaring

Actes van verlatinghe schrijven.

of geleerde lessen. Dat past wel in 500 woorden. Sterker, ik
heb er maar één woord voor nodig.

Raadsleden die mee willen schrijven: bel of mail me.

Zorgen.
Halverwege de negentiende eeuw kende Nederland ruim
1200 gemeenten en over een jaar of dertig zijn het er, vrees
ik, nog geen honderd. Tegen die tijd is er weinig meer over
van de meest bijzondere en diepgewortelde lokale democratie ter wereld. Tegen die tijd weet bijna niemand meer
hoe juist in Nederland rond de tiende eeuw het fundament
werd gelegd voor lokaal bestuur. Hoe burgers op het niveau van dorpen en steden de strijd tegen het water samen
ter hand namen. Hoe ze samen bouwden aan dijken, gemalen, afwateringskanalen en polders en aan het behoorlijk
democratisch beheer van dat alles. Hoe op lokaal niveau en
in gezamenlijkheid belastingen werden vastgesteld én de
uitgaven daarvan verantwoord.
Het maakte Nederland tot een land met veel super-lokale
eigenheid en grote regionale verschillen. Ik was het zelf
bijna vergeten, tot ik een Russische dame sprak die al ruim

Laurens van Voorst

tien jaar in een Brabants dorp woont. Ze vertelde dat ze

Laurens van Voorst is gemeenteraadslid in Meierijstad

ooit was verhuisd van Vladivostok naar Moskou en dat er

en auteur van ‘Draagvlakte – Politieke burgerparticipatie

tussen die 9.000 kilometer amper een verschil in dialect

dichtbij huis’.
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Griffie als wegwijzer

‘Raadsleden mogen best
meer van ons vragen’
Griffiers zijn belangrijk voor het functioneren van de raad. Ze ondersteunen
raadsleden ook bij hun ontwikkeling. Zowel individuele raadsleden en fracties
als de raad als geheel hebben daar baat bij. Bernadette Jansen, bestuurslid van
de Vereniging van Griffiers, stelt dat raadsleden daar nog veel beter gebruik van
kunnen maken.
“Griffiers hebben de taak om de voorwaarden te scheppen
waaronder raadsleden optimaal functioneren. Dat begint bij

Bernadette Jansen is griffier van de gemeente

het maken van praktische afspraken over het functioneren van

Voorst sinds eind 2011. Daarnaast is zij

de raad, bijvoorbeeld over hoe raadsvergaderingen verlopen.

bestuurslid van de Vereniging van Griffiers.

Raadsleden willen deze ondersteuning allemaal hebben. Aan de

Daar maakt zij zich sterk voor de persoonlijke

cursus Politiek Actief nemen ze allemaal deel.

ontwikkeling van griffiers, bijvoorbeeld via
opleidingen en het delen van kennis.

Maar als griffiers willen we raadsleden meer bieden, want we
zijn er niet alleen om te zorgen dat de processen goed gevolgd
worden, om het zo maar te zeggen. Griffiers moeten ook de
inhoudelijk adviseurs van de raad zijn. Bijvoorbeeld met kennis
over bepaalde beleidsterreinen, over alle onderwerpen hebben
wij wel kennis van zaken. Of via persoonlijke coaching. Met
individuele gesprekken kun je als griffier al veel vragen beantwoorden.

‘Als griffiers moeten we opletten
dat democratie binnen ieders bereik
is. Het ene raadslid heeft meer
ondersteuning nodig dan het andere’

Raadsleden gaan heel verschillend om met hun vragen naar
kennis of inzicht. Er zijn er die naar ons toekomen met concrete

andere omgeving werkt, bijvoorbeeld aan technisch onderhoud

vragen. Bijvoorbeeld over hoe ze een debat moeten voeren, hoe

van machines, ben je minder bezig met standpunten uitwisse-

je een betoog opbouwt of hoe je een motie opstelt.

len en posities bepalen.

Niet alle raadsleden kloppen aan bij de griffie om ondersteuning

We faciliteren raadsleden niet omdat ze te weinig weten of

te vragen. Dat hoeft ook niet, het is aan raadsleden zelf om te

kunnen, maar omdat ze anders een grote achterstand oplopen

bepalen welke hulp zij wensen. Sommige raadsleden willen niet

ten opzichte van het college. Het college is permanent aan het

dat ik ze bij de hand neem en dat is hun goed recht. Maar als

werk voor de gemeente, terwijl raadsleden in deeltijd werken

griffiers moeten we wel opletten dat democratie binnen ieders

en daarnaast ook ander werk verrichten. Ook geniet het college

bereik is. Het ene raadslid heeft meer ondersteuning nodig dan

ondersteuning door ambtenaren. Hoe goed raadsleden ook hun

het andere. Dat verschil ligt niet alleen aan iemands opleidings-

best doen, zonder goede ondersteuning krijgen ze toch hinder

achtergrond, maar ook aan de omstandigheden op het werk of

van die achterstand.

thuis. Er zijn raadsleden die dagelijks werken in een omgeving
van management en bestuur. Die zijn gewend aan overleg, op-

Hoe meer je als griffier in contact komt met raadsleden, hoe

leiding en het uitwisselen van informatie. Maar als je in een heel

beter je hun onderlinge verschillen opmerkt. Dan zie je bij-
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voorbeeld het verschil tussen raadsleden die uit overtuiging in
de raad zitten en degenen die raadslid zijn vanwege de burgerplicht die zij ervaren. Dan valt het ook op dat raadsleden die
gepensioneerd of afgekeurd zijn, meer luisteren naar hun eigen
gevoel. Zij hebben geen dagelijkse werkomgeving die hen voedt

‘We faciliteren raadsleden omdat ze
anders een grote achterstand oplopen
ten opzichte van het college’

met kennis, belangen of idealen, maar putten kennis en inzicht
vaker uit andere bronnen.

alle raadsbijeenkomsten of -activiteiten in het presidium. We
bespreken wat de volgende keer beter kan.

Door al die verschillen bestaat er geen ideale vorm voor het
begeleiden van raadsleden. Soms helpt het om het persoon-

Mijn motief is de samenleving die beter wordt als raadsleden

lijke gesprek aan te gaan. Dan vraag ik bijvoorbeeld waarom

hun werk beter kunnen doen. Je neemt besluiten met een

een raadslid aan de slag gaat met een bepaald onderwerp. Of ik

meerderheid, maar daarbij luister je naar de minderheid. Ik zie

vraag of een raadslid zelf een motie gaat opstellen. Dan gaat het

gedurende een zittingsperiode het besef groeien bij raadsleden

gesprek soms vanzelf in de richting van wat raadsleden zelf no-

dat het gemakkelijker wordt om doelen te behalen als je luistert

dig denken te hebben. Soms hebben ze behoefte aan hulp bij het

naar elkaar. Eenvoudig is dat niet, het gaat gepaard met de no-

stellen van kaders, dat is weer iets anders dan politiek bedrijven.

dige frustraties. Maar er ontstaat wel iets moois door, want het
democratisch proces raakt alle onderdelen van de samenleving,

Belangrijk bij het bieden van ondersteuning is dat griffiers en

van werk en school tot het gezin. Niemand wil dat kleine min-

raadsleden elkaar kennen en vertrouwen, dan ben je beter in

derheden daar de dupe worden van wat de meerderheid beslist.

staat als griffier om raadsleden te adviseren. Maar als griffiers
spelen onze werkdagen zich overdag af, dus zijn de vanzelf-

Dit vraagt om vaardigheden die je als raadslid ook nodig hebt

sprekende contactmomenten schaars. Ik probeer daarom

buiten de raad. Wat je hier leert zijn bijna levenslessen. In die

ook ’s avonds aanwezig te zijn bij de fractievergaderingen. De

zin komen mensen wijzer uit het raadslidmaatschap dan toen ze

fractievoorzitters, de voorzitter van de raad en ik evalueren

eraan begonnen.”
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Ondersteuning van het thuisfront

‘De raad is belangrijk, maar
mijn familie ook’
Het raadslidmaatschap vreet tijd, kost energie en vraagt soms incasseringsvermogen. Successen en teleurstellingen klinken door in de familie. Support
van het thuisfront is daarom belangrijk voor raadsleden. Zoals voor Marleen van
Kooten, raadslid in Schouwen-Duiveland. “Ons gezin stond honderd procent
achter mijn keuze.”
“Mijn kinderen verklaarden me voor gek toen ik in de raad
ging”, zo herinnert Marleen van Kooten zich. “Ik had weinig

Marleen van Kooten, Bruinisse

met politiek.” Dat vond ze aanvankelijk zelf ook. “Een typi-

Agogisch en pedagogisch coach

sche politica ben ik niet. Ik bedrijf geen politiek, ik wil dingen

Raadslid Schouwen-Duiveland

gewoon gedaan krijgen door het verbinden van mensen die
ideeën en initiatieven hebben.” Toch stelde Marleen zich in 2014
verkiesbaar nadat de plaatselijke CDA-afdeling haar vroeg. Het

dat goed is, moet je het doen, zei hij. Ons gezin stond honderd

maatschappelijk nut van het raadswerk woog voor haar zwaar-

procent achter mijn keuze.”

der dan haar reserves.
De politieke realiteit bleek echter weerbarstiger dan ze had
Het was de tijd waarin de transitie van het sociaal domein naar

gedacht. “Besluitvorming in de raad vraagt meer tijd dan ik

de gemeenten gestalte kreeg. Daarover had ze ruime kennis

gewend was in het bedrijfsleven”, zegt Marleen. “Elk besluit

vanuit haar werk als zelfstandig coach met een eigen bureau

moet worden getoetst aan protocollen. Komen burgers met

voor sociale pedagogie. Thuis was er de ruimte om raadslid

initiatieven, dan duurt besluitvorming soms zo lang dat ze

te worden, zeker omdat dochters Emmelie en Willemijne en

afhaken. Niet alle beslissingen komen bovendien ten goede aan

pleegdochter Irene steeds meer een eigen leven kregen. Echt-

alle bewoners, soms spelen er meerdere belangen. Maar ik wil

genoot Willem, een voormalige Shell-manager, had zijn eigen

een volksvertegenwoordiger zijn voor de hele samenleving.”

bureau en was daarnaast een actieve vrijwilliger in het Zeeuwse
Bruinisse. “Hij vond juist dat de politiek wel iets was voor mij,

Ze vierde als raadslid successen, zoals de invoering van het

omdat ik begaan ben met de samenleving. Als dit is wat je denkt

Right to Challenge, waarbij burgers gemeentelijke taken in

WILLEM, ECHTGENOOT
“Marleen doet het goed in de raad, dat is ook goed voor Schouwen-Duiveland. Altijd gaat ze op zoek naar het verhaal
achter het verhaal. Knelpunten legt ze goed bloot, ze herkent snel het grote verband. Oplettend is ze ook, want ze
herkent wanneer het in de raad niet altijd gaat over wat goed is voor de inwoners. Het gaat er ook over belangen,
haalbaarheid en reputatie. Het raadswerk heeft haar veranderd op een goede manier. Ze is zich steeds meer bewust
van haar mogelijkheden om iets in beweging te zetten. Ze kan goed inschatten of mensen iets kunnen bijdragen aan
de samenleving. Of ze dit wil blijven doen, is aan haar. Een mens moet zich kunnen ontwikkelen en inzetten voor de
samenleving. Als echtgenoot sta ik volledig achter haar keuze.”
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EMMELIE, DOCHTER
“Ik vond het leuk dat mijn moeder raadslid werd, want ze werd gevraagd om haar expertise. Maar ik was ook een beetje
verbaasd. Met politiek heeft ze zich nooit beziggehouden. Ze doet alles vanuit intrinsieke motivatie, maar dat kan
schuren met de politiek. Er komt soms veel ellende op je af in de raad en dan is persoonlijke betrokkenheid zwaar. Over
sommige zaken kan ze zich echt opvreten, dan neemt ze haar zorgen mee naar huis. Een doorsnee politica is ze zeker
niet. Maar ze vindt het mooi dat ze iets kan betekenen voor de maatschappij, ze is onwijs betrokken bij mensen en ze
zet zich volledig voor hen in. En dat vind ik superknap van haar.”

de buitendienst mogen uitvoeren. Maar tegenslagen waren er

me er onzeker door worden, daarom wilde ik meer weten over

ook, meer dan Marleen lief was. “De politieke werkelijkheid

aanvliegroutes in de raad, hoe mijn dingen daarin passen en of

laat je soms denken dat je op het verkeerde spoor zit. Ik voelde

ik over de juiste kennis beschik.”
Ze volgde cursussen en bijeenkomsten
van de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Daar
vond ze de bevestiging voor haar ideeën
en haar aanpak. “Ik ging erheen om kennis op te doen, maar ik ontdekte dat het
uitwisselen van inzichten en ervaringen
nog belangrijker was. De gesprekken met
andere raadsleden hebben mijn zelfvertrouwen goed gedaan. Ik kan nu duidelijker zien hoe alles met elkaar verbonden
is, waardoor het soms complex is om
plannen te realiseren.”
(LEES VERDER OP PAG. 31)
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kunt bewaren, maar deze ook kunt voorbereiden
op de permanente bewaring en dus archivering.
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WILLEMIJNE, DOCHTER

IRENE, PLEEGDOCHTER

“Ik vind mijn moeder een aanwinst voor de raad. Ze

“Mijn pleegmoeder is begaan met anderen, het was dus

zet zich in voor de maatschappij. Maar soms vraag ik

geen grote verrassing dat ze in de raad ging. Een enkele

me af of ze daar altijd even gelukkig van wordt. Ze zit

keer betrok ze ons er ook bij, dan vroeg ze bijvoorbeeld

er niet voor de politiek, maar voor de mens. Die twee

of we naar een raadsvergadering kwamen. Of ze

dingen gaan niet altijd samen in de raad. Haar drive

vroeg om input over bijvoorbeeld woningnood onder

kan ze maar moeilijk loslaten. Soms praat ze met me

jongeren. Maar ze wilde haar raadswerk niet teveel mee

over haar ergernissen in de raad. Maar zorgen over

naar huis nemen. Toch merkte ik het als er in de raad iets

haar? Nee hoor, ik heb geen enkele twijfel over haar

speelde dat haar dwars zat. In de politiek kan het er hard

mentale gezondheid. Ze is gegroeid, als professional

aan toe gaan, dingen kunnen je raken. Ze heeft leren

en als mens. Haar expertise is toegenomen, ze weet

relativeren en nuanceren, ze reageert nu iets meer als de

heel goed wat er speelt in de gemeente. Ik ben trots op

professional in plaats van zichzelf. Een beetje afstand

haar omdat ze haar hoofd boven het maaiveld uitsteekt,

nemen is goed, maar ik hoop dat ze ook zichzelf blijft.

met alle consequenties van dien. Dat is een krachtige

Ze is begaan met wat ze doet, ze gaat er volledig voor en

eigenschap.”

daar horen emoties bij. Dat maakt haar tot wie ze is.”

“Ik zie het raadswerk als een persoonlijke ontwikkeling. Het

Of ze in 2022 opnieuw verkiesbaar is? Marleen heeft de beslis-

houdt mij scherp en laat me breder kijken dan mijn eigen vak-

sing nog niet genomen. “De raad is belangrijk, ik wil er zijn voor

gebied alleen. Ik heb geleerd om minder te spreken en vaker te

de samenleving. Ik ben oma, ik wil ook tijd en aandacht hebben

luisteren. Op de momenten dat het nodig is om iets te zeggen,

voor mijn gezin. Als je er niet meer bent, dan is het je familie

neem ik de regie. Niet voor alle vraagstukken heb ik oplossin-

die jou als laatste herinnert.”

gen, maar ik kan wel uitleggen wat ik eraan bijdraag. Dat is iets
wat mensen begrijpen.”
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Onderzoek naar digitale leeromgeving

‘Voor de een te kinderachtig,
voor de ander een verademing’
Afgelopen voorjaar vierde de digitale leeromgeving voor raadsleden haar tweede
verjaardag. Een mooi moment om te kijken hoe volwassen deze jongeling is.
Onderzoekster Paula Veltink keek ernaar in opdracht van de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden. “Vraag meer aandacht voor de dagelijkse praktijk en minder voor
generieke competentieontwikkeling.”
Ging u uit van de kinderziekten bij de digitale leeromgeving?

raadsleden geven aan vooral behoefte te hebben aan

“Nee, grote problemen bij de digitale leeromgeving had ik niet

verdiepende achtergrondinformatie, zoals de oorspronkelijke

verwacht. Ook al zit ik zelf niet in een raad, ik zie dat de digitale

wetstekst of voorbeelden van best practices.”

leeromgeving veel nuttige informatie biedt aan raadsleden.
De didactische taal en structuur zijn goed. Die moeten er zijn,

Raadsleden krijgen sowieso al veel informatie. Wat voegt de digitale

anders heb je slechts een berg opleidingen. Het is niet zo dat

leeromgeving toe?

je een keer gaat kijken en dan afhaakt. Verder wordt er veel

“Je kunt de informatievoorziening voor raadsleden ook

gecommuniceerd over de digitale leeromgeving, zowel naar

overlaten aan griffiers en politieke partijen. Maar het is

griffiers als raadsleden. En via de website van de Nederlandse

goed dat er een basis is die voor alle raadsleden gelijk is. Ik

Vereniging voor Raadsleden is de digitale leeromgeving goed

sprak raadsleden die aangaven dat ze het eerste jaar enorm

bereikbaar.”

geworsteld hebben met de invulling van hun rol en dat de
leeromgeving helpt om met meer zelfvertrouwen hun bijdrage

Wat was er dan wel aan de hand?

te leveren. Dit zijn vooral raadsleden van lokale fracties die

“Het viel me op dat er weinig gebruik werd gemaakt van de

geen ondersteuning hebben vanuit een landelijke partij. Voor

digitale leeromgeving. Er is echter tijd en geld geïnvesteerd

hen is de digitale leeromgeving heel belangrijk.”

in dit digitaal aanbod. Dan is het belangrijk dat dit aanbod
van toegevoegde waarde is voor raadsleden en dat die er vaak

Waar valt een verbeterslag te maken?

gebruik van maken. Als dat nu niet zo is, hoe komt dat dan?

“Ik ben op zoek gegaan naar kennis en informatie zoals

Tijdens mijn onderzoek heb ik ook bijeenkomsten van de

raadsleden zeggen dat ze ernaar zoeken. Zo zocht ik gericht

Raadsacademie bijgewoond en daar waren vaak raadsleden die

naar inhoudelijke onderwerpen en op woordniveau. Toen

de digitale leeromgeving niet kenden.”

ontdekte ik dat je dan niet zo heel snel terechtkomt bij de
digitale leeromgeving. De zoekjourney, zoals die heet, kan nog

Is de ontwikkeling van raadsleden hierdoor in het geding?

beter.”

“‘Nee, zo zwartwit kun je het niet stellen. Raadsleden leren
juist ontzettend veel. Als onderzoeker heb ik meegelift op

Waar schort het precies aan?

onderwerpen waar raadsleden zich over buigen. Daardoor

“Het aanbod in de digitale leeromgeving bestaat uit veel

heb ik heel veel geleerd over bijvoorbeeld de gemeentelijke

losse elementen die weinig verbinding hadden met andere

democratie, de implementatie van regelgeving en de

initiatieven van de vereniging. Denk aan avonden met

werking van de Omgevingswet. En dan ben ik nog maar

raadsleden over specifieke onderwerpen waarbij een expert

de buitenstaander. Een digitale leeromgeving kan leren

aanwezig is. De verbinding van online en face to face kan beter,

gemakkelijker en effectiever maken. De meer ervaren

door bij de aankondiging en de uitnodiging een directe link
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te leggen met specifieke inhoud op de digitale leeromgeving.

raad in ontwikkeling is, dan heb je er behoefte aan om samen te

Die bijeenkomsten zijn bronnen van kennis, zowel door de

leren hoe je beter vergadert of debatteert. Maar tegelijkertijd is

kwaliteit van de experts als door het delen van ervaringen.

de raad de arena waarin belangen worden bevochten. Daar gaat

Veel raadsleden vinden die nuttig. Je kan toestemming vragen

de vraag meer uit naar kennis over specifieke onderwerpen,

om hiervan opnamen te maken en die als clips in de digitale

zoals financiële aangelegenheden of de Omgevingswet.”

leeromgeving te zetten. Dan kunnen ook alle andere raadsleden
hiervan leren. Raadsleden geven zelf ook aan dat ze graag zien

Hoe maak je een digitale leeromgeving voor alle raadsleden

dat hun collega-raadsleden die er niet bij konden zijn, ook zelf

aantrekkelijk?

de inzichten uit de bijeenkomsten op kunnen doen.”

“Ik sprak een raadslid dat de animaties in de digitale
leeromgeving veel te kinderachtig vond. Terwijl een ander

Waarom is dit belangrijk?

raadslid diezelfde filmpjes juist een verademing vindt, omdat

“Raadsleden die meer belangstelling hebben voor kennis dan

de basisinformatie op een rustige manier wordt uitgelegd.

voor competenties, komen nu niet zo snel uit bij de digitale

De basisinformatie en de aandacht voor competenties lijken

leeromgeving. De nadruk in de huidige digitale leeromgeving

momenteel wel voldoende. De nadruk kan wat meer op de

ligt op competenties en ontwikkeling en iets minder op het

functie van kennisbank komen te liggen. Bijvoorbeeld door

opdoen van kennis. Dat is de reden dat de digitale leeromgeving

meer aandacht te schenken aan de thema’s in de raadszaal, dat

vooral gevonden wordt door beginnende raadsleden. Een

is iets waar alle raadsleden mee bezig zijn. Vraag daarom meer

leeromgeving past ook goed bij samen leren. Die kan goed

aandacht voor de dagelijkse praktijk en minder voor generieke

werken in gemeenteraden die bereid zijn om gezamenlijk te

competentieontwikkeling. Voorzie het aanbod van labels die

leren en informatie te delen. Dit vanuit de gedachte dat de hele

iets zeggen over de verschillen in het aanbod. Zo kun je beter
herkennen wat aansluit bij gevorderden is en wat geschikt is
voor startende raadsleden.”
Verbetert dit ook de uitstraling van de digitale leeromgeving?
“De term ‘leeromgeving’ roept de associatie op van een school,
daar ligt de nadruk op samen ontwikkelen. Daar heb je minder
mee als je op individueel niveau kennis wil opdoen. Misschien
moet de digitale leeromgeving een andere naam krijgen,
bijvoorbeeld kennisbank. Ook al staat er veel meer in dan
kennis alleen, maar ‘kennisbank’ is een term die raadsleden
spontaan opperden. In deze fase is het belangrijk om nader te
kijken naar inhoud en marketing van de digitale leeromgeving.
Het gebruiken van de juiste onderwijstaal is nu iets minder
nodig.”
Het is dus niet zo dat de digitale leeromgeving achter loopt?
“Nee, zeker niet. Raadsleden die nog geen gebruik hebben
gemaakt van het opleidingsaanbod van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden, moeten dat toch eens proberen.
Er is zoveel deskundigheid, je komt echt in aanraking met
experts, in toenemende mate ook digitaal. En heb je wensen
waar nog geen aanbod voor is, geef die dan vooral door aan de
vereniging. Of het nu gaat om face to face-sessies of digitaal
aanbod.”
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Kennismaking met de raad

Mijn oogst van het raadswerk

“Dat doe ik wel even, dacht ik toen ik in 2010 in de raad kwam.

“Nu ben ik zelfstandig adviseur en pas toe wat ik heb geleerd in

Je wisselt informatie uit, je komt tot het meest verstandige

mijn raadsperiode. Zoals bij een reorganisatie die ik begeleidde.

voorstel en je neemt een besluit. Niet dus. Het ging meer over

Vroeger zou ik samen met het management de nieuwe structuur

relaties, persoonlijkheden en overtuigingen dan over het uitwis-

hebben uitgedacht en uitgerold. Maar nu neem ik de mensen

selen van argumenten. Dat heb ik onderschat. De raad was net

die het raakt mee in het hele denkproces en houd rekening met

een diplomatieke dienst. Je moest er geduld kunnen hebben.”

wat voor hen lelijk uitwerkt. Ik leg uit waarover het gaat en
luister naar hun ideeën, die ik overneem waar dat goed mogelijk

Lessen die ik leerde

is. Reuring bleef want er sneuvelden banen, maar toch ging

“In 2010 was ik ambtenaar, ik was gewend om rekening te

het niet klapperen. Mensen hadden het idee dat er naar ze was

houden met belangen en informatiestromen. De specifieke

geluisterd. De uitkomst stond vast, maar het kwam niet langer

instrumenten van de raad kende ik echter niet. Het was de toen-

als een schok.”

malige burgemeester die mij hielp om het juiste instrument in
te zetten op het juiste moment. Met de fractie ben ik op cursus
geweest, over hoe je effectief debatteert. Je mening geven lukt
altijd, maar als fractie effectief zijn, dat is heel wat anders.”
Mijn nieuwe inzichten
“Tijdens de debattraining leerden we hoe je ook een punt
kan maken bij onderwerpen die je niet zo boeiend vindt. Als
voorbeeld vroeg de trainer ons om hem te overtuigen cola te
gaan drinken. Ik begon met een reclameslogan en we eindigden
met een mooi opgebouwd verhaal over dit onderwerp. Schaken
op meerdere borden om je werk interessant en betekenisvol te
houden, dat was ook zo’n inzicht dat ik opdeed. Naast een actie
tegen windmolens zet je je ook in voor iemand die vastloopt in
de bureaucratie van jeugdzorg en probeer je de begroting leesbaarder te krijgen. Het leerde mij dat je voor mensen een laatste
redmiddel kan zijn. Mensen kunnen zo vastlopen.”
Lessen die ik heb meegenomen
“Ik heb geleerd dat mensen het goede willen en ook denken het
goede te doen. Daarom vind ik het des te belangrijker dat er bij
ontwikkeling van beleid gesproken wordt met groepen mensen
die weten waar het over gaat. Voors maar zeker ook tegens moet
je begrijpen om een mening te vormen. Dus ik informeer me
beter en durf af te wijken van een standpunt. En ik organiseer
bij alles wat ik doe mijn eigen tegenstand. Klopt het, zit ik op
het spoor, wat is er tegen, wie treft het?”
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‘Je mening geven lukt altijd, maar
als fractie effectief zijn, dat is heel
wat anders’

KT

TERUGKIJKEN OP DE RAAD
Marian Pater, interimmanager, raadslid Zwijndrecht van 2010 - 2018

PRA
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Onderzoek
TERUGKIJKENin
OP140
DE RAAD
Raadsleden
karakters
Niek Verkaik, consultant, voormalig raadslid in Hardinxveld (2012-2018)

‘Speel altijd de bal, nooit de man,
ook buiten de raad. Persoonlijke
verhoudingen zijn heel belangrijk als
je dingen tot stand wil brengen’
Kennismaking met de raad

Je hoeft geen beste

“Als student bestuurskunde draaide ik al twee jaar mee als bur-

vrienden te zijn, maar

gerlid voordat ik in de raad kwam. Ik voerde toen al debatten,

wel begrijpen waarom

maar mocht geen raadsbesluiten nemen. Toen ik na twee jaar

mensen tot besluiten

in de raad kwam was ik voorbereid. Het was voor mij een mooie

komen. Ook na een

omgeving om theorie en praktijk te vergelijken. Ik wilde dingen

heftig debat moet je

veranderen, maar in kleinere gemeenten worden initiatieven

elkaar nog de hand

regelmatig afgewezen bij gebrek aan mensen en middelen. Las-

kunnen geven.”

tig was dat we als tweemansfractie met alle thema’s te maken
kregen. Je moest niet alleen iets vinden over het sociaal domein

Wijsheid die ik

en ouderenzorg, maar ook over bomen, rioleringen en wegen.

heb meegenomen

Specialiseren was er niet bij.”

“Als jong ventje vond
ik het prachtig om

Lessen die ik leerde

zaken ter discussie

“Ik leerde om het politiek instrumentarium goed in te zetten.

te stellen waarover

Steeds vaker dienden wij als fractie amendementen in, in plaats

nooit vragen werden

van moties. Ik schoolde mij in politiek bedrijven, inhoudelijke

gesteld. Maar ik zag ook dat je moet kunnen stoppen met waar

kennis en vaardigheden zoals begrotingen lezen. In de nota

je goed in bent. Blijf niet hangen aan je identiteit als raadslid.

Reserves en Voorzieningen zitten vaak mismatches, daar is geld

Opvolgers moeten de tijd krijgen om in te werken. Dat is ook

te vinden voor je eigen doelen. In de raad heb ik leren luisteren,

mijn advies aan bestuurders en commissarissen die ik als con-

schrijven en snel door teksten heen lopen, een soort onder-

sultant adviseer: draag je kennis tijdig over aan jonge mensen,

zoeksvaardigheden. Die paste ik ook toe in mijn werk en mijn

betrek ze erbij. Het is mooi als de meester iets kan overdragen

studie, om sneller door de leerstof heen te komen. Daarnaast

aan opvolgers met frisse ideeën die nieuwe vragen stellen.”

leerde ik betogen en spreken in het openbaar. Eerst was dat
zweten en trillen, maar ik kreeg het steeds beter onder de knie.”

Mijn oogst van het raadswerk
“Als zelfstandig adviseur ondersteun in raden van bestuur en

Mijn nieuwe inzichten

raden van toezicht, ook bij grote ondernemingen. Mijn raads-

“Teveel raadsleden werken veertig uur in de week en moeten

werk is daar heel goed voor geweest. Ik heb politiek-bestuurlijke

daarnaast ook nog het raadswerk doen. Raadswerk heeft impact

sensitiviteit ontwikkeld. Dat komt ook in het bedrijfsleven goed

op je privéleven, je bent altijd raadslid, ook als je boodschap-

van pas, want dat is regelmatig politieker dan de politiek zelf.

pen doet of in de kroeg zit. Daarom nam ik één dag in de week

Als raadslid ben ik betrokken geweest bij een burgemeestersbe-

vrij van mijn werk, ter compensatie van alle raadszittingen en

noeming, het hele proces van samenstellen van het profiel, de

bezoeken aan organisaties. Ik heb geleerd om prioriteiten te

gesprekken met de commissaris van de koning en later met de

stellen en mij te focussen op onderwerpen waar je voor staat.

kandidaten, de geheimhouding. Het heeft me later geholpen als

De rest moet je even loslaten, wil je je werk behapbaar houden.

manager die personeel moest aannemen en begeleiden.”

En speel altijd de bal, nooit de man. Wil je dingen tot stand
brengen, dan zijn persoonlijke verhoudingen heel belangrijk.
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Als raadslid leer je een heleboel. Krijg je voor al die verworven kennis, ervaring en
inzicht een diploma of een certificaat? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
verkende de mogelijkheden om de inspanningen van vier jaar raadswerk te
waarderen. Consultant Ellie Potiek vertelt erover.
Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: technologie inzetten om

van de competentiescan die Berenschot heeft ontwikkeld voor

je competenties als raadslid zichtbaar te maken op een eerlijke

raadsleden. Die onderscheidt tien competenties van raadsleden.

en objectieve manier. Het gebeurt al, via de competentiescan

Met deze app kun je je eigen digitale portfolio samenstellen,

op Raadsleden.nl. Maar waarom zou je dit willen als raadslid?

waarin je bijhoudt wat je allemaal leert, en die er dan uit komt

“Raadsleden doen enorm veel kennis op”, zegt consultant Ellie

te zien als een overzicht, zoals in je Linkedin-account, maar dan

Potiek. “Je leert het politieke spel te beheersen, om samen te

gevuld met onderliggende bewijzen.”

werken, moties op te stellen en in te dienen. En je brengt het
geleerde meteen in de praktijk, bijvoorbeeld door het voeren

Specifieke moties of notities

van debatten, te argumenteren en besluiten te nemen.”

Hoe dat werkt? Je maakt als raadslid een profiel aan op basis
van je partijlidmaatschap en je raadslidmaatschap en vult de

Potiek is specialist leren en ontwikkelen. Voor de Nederlandse

competentiescan in, net zoals op Raadsleden.nl. Je geeft bij-

Vereniging voor Raadsleden verkende zij de mogelijkheden

voorbeeld aan dat je kennis hebt van ruimtelijke ordening. Denk

hoe de verschillende ontwikkelde competenties vorm kunnen

aan specifieke moties over het onderwerp die je hebt ingediend

krijgen in een systeem van waardering of in het toekennen van

of notities die je erover hebt opgesteld.

certificaten of zelfs diploma’s.
Potiek: “Daaruit komt een profiel naar voren waaraan je kan zien
App als proef

welke competenties je beheerst. Bijvoorbeeld samenwerking of

“De vraag was of je deze vaardigheden op een objectieve manier

communicatieve vaardigheden. Stel dat je op deze manier drie

kan waarderen”, zegt Potiek. “En kun je deze waardering dan

jaar stelselmatig bijhoudt hoe je je competenties inzet, dan zou

ook vertalen naar andere functies, zoals beleidsadviseur of

je het competentieprofiel dat je samenstelt kunnen laten erken-

bestuurder?”

nen door een opleidingsinstituut, bijvoorbeeld na een aanvul-

De gedachte is minder gek dan het lijkt, meent Potiek. “We heb-

lend gesprek. Bij leergangen in het hbo werkt certificering op

ben bij wijze van proef een app ontwikkeld die gebruikmaakt

een vergelijkbare manier.”

EXPERIMENTEN AALTEN EN DE WOLDEN
Twee raden hebben geëxperimenteerd met het invullen van de competentiescan: die van Aalten
en De Wolden. “Omdat ze wilden weten hoe de competentiescan het ontwikkelprogramma van
de raad helpt”, vertelt Ellie Potiek. “Opleiding en ontwikkeling in de raad vormen echter een
spanningsveld. Wil je samen een goede raad zijn, samen het debat voeren en het goede doen voor
je gemeente, of leg je het accent op je politieke rol? Samen leren is goed voor de kwaliteit van het
debat en de besluitvorming. Maar raadsleden willen vaak ook de politieke winnaar zijn. Daarom
pakken ze het ontwikkelen van competenties liever op met hun fractie.”
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Raad als studiehuis

KT

LEREN IN DE RAAD
Bewijs van bekwaamheid na vier jaar raadswerk?

Vrijstelling voor modules
Wat zou je als raadslid kunnen met gecertificeerde
competenties? Ze zijn vooral een goed handvat voor
je verdere ontwikkeling, zegt Potiek. “Bijvoorbeeld als
je een studie wil volgen, voor bepaalde modules zou je
misschien vrijstelling kunnen krijgen.” Maar de grootste waarde is dat je een eerlijk overzicht krijgt van wat
je kan en waar je nog wat te leren hebt. Heb je bepaalde
ambities of wil je een bepaalde functie kunnen vervullen, dan weet je of je het niveau haalt en waar je nog meer
moet leren.
Toch, zo waarschuwt Potiek, is een competentiescan niet
zo eenvoudig als het nu klinkt. Je hebt zelfinzicht nodig
om te begrijpen wat de uitkomsten zijn. “Je moet kritisch
durven te zijn, dat is nodig om de goede conclusies
te trekken. Raadsleden hebben bovendien een drukke
agenda. Maar juist daarom is het goed als je ziet waar
gerichte ontwikkeling het meeste oplevert. Het maakt je
effectiever, als raadslid en als deelnemer aan de samenleving. Trek daarom tijd uit om na te gaan waar je staat
met je competenties, wat je kan verbeteren aan jezelf en
wat je er in de praktijk mee wil doen.”
Groepsprofiel in de raad
Een stap verder is het gezamenlijk leren met een team,
bijvoorbeeld een fractie, raadscommissies of de raad als
geheel. “Alle raadsleden kunnen daarvoor de competentiescan invullen in de digitale leeromgeving van Raadsleden.nl”, zegt Potiek. “Daaruit komt een groepsprofiel dat
vertelt welke competenties je als raad beheerst. Samen
kun je besluiten hoe je je als raad verder wil ontwikkelen.”
Potiek vindt dat iedereen die de competentiescan invult,
een gesprek zou moeten voeren over de betekenis van de
uitslag en de vervolgstappen die je kan zetten in je ontwikkeling als raadslid. “Maar dat kost menskracht. Die
kun je als raadslid ook zelf organiseren. Je kan bijvoorbeeld de hulp vragen aan de griffier of een coach.”
Wil een goede uitslag van de scan ook zeggen dat je als
raadslid een goed politicus bent? Nee, zegt Potiek, het is
geen bewijs voor je politieke kwaliteit. Het bedrijven van
politiek is namelijk niet objectief vast te stellen en dus
niet te waarderen. “Het gaat echt om de competenties die
je inzet als raadslid en wat jouw gedachten zijn daarover.
Wat je met de competentiescan aantoont is welke competenties jij beheerst op een bepaald niveau. Na vier jaar in
de raad heb je er vast heel wat aangescherpt. Het is goed
om je daar bewust van te zijn.”
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Tal van obstakels belemmeren het volgen van opleidingen. Een onderzoek bracht
ze vorig jaar in kaart. Sommige gelden ook voor raadsleden. Het onderzoek laat ook
zien hoe je afrekent met blokkades bij het leren.
Scholing van raadsleden komt zowel de gemeenteraad ten goede
als de positie van raadsleden op de arbeidsmarkt. Toch maken

BELEMMERINGEN OM TE LEREN

niet alle raadsleden gebruik van hun scholingsmogelijkheid.

•
•
•
•
•
•
•
•

Drie groepen

Vasthouden aan zekerheden
Geen visie op de toekomst
Geen besef van urgentie
Negatieve beleving bij scholing
Gebrek aan financiën
Kortetermijndenken
Multi-problematiek
Combinatie van negatieve leerervaring en
gebrek aan zelfvertrouwen
• Tijdsdruk en disbalans in zorg, werk en privé

De onderzoekers keken naar drie groepen: mensen tot mbo-

BRON: MINISTERIE BZK

Daar zijn vaak goede redenen voor. Te druk bijvoorbeeld of
focus op de korte termijn.
Dit soort obstakels geldt ook voor tal van andere groepen, van
metselaars tot consultants. De Tweede Kamer liet er onderzoek
naar doen en vorig voorjaar zijn de resultaten gepresenteerd.

niveau met tien tot twintig jaar werkervaring in vaste banen,
flexwerkers en alleenstaande moeders. Mensen met een vaste
baan koesteren hun zekerheid, ze denken geen opleiding nodig

Alleenstaande moeders wagen zich niet aan opleidingen wegens

te hebben, anders dan de verplichte beroepsscholing. Ze zijn

een gebrek aan zelfvertrouwen, slecht zicht op perspectief,

huiverig voor langdurige, theoretische opleidingstrajecten en in

weinig kennis van opleidingen en een negatief sentiment over

hun volle levens is weinig tijd voor extra scholing.

opleidingen. Verder spelen er soms persoonlijke omstandigheden, zoals problemen rond een scheiding of met kinderen,

Flexkrachten kennen weer andere belemmeringen. Deze groep

armoede en achterstand tot de arbeidsmarkt.

is heterogeen, van freelancers tot gedetacheerden. Hun belemmering is financiële onzekerheid. Daarnaast is er geen hulp voor

Per groep stellen de onderzoekers andere oplossingen voor.

scholing van een werkgever en ze missen het overzicht op de

Werknemers met vaste banen kunnen via loopbaancoaching

opleidingsmogelijkheden.

beter zicht krijgen op hun mogelijkheden. Alternatieve opleidingsvormen kunnen de drempel om te leren verlagen, zoals
leren on the job.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Flexkrachten kunnen baat hebben bij financiële ondersteuning

• Onafhankelijke loopbaancoaching
• Persoonlijke begeleiding
• Richting creëren op de arbeidsmarkt
• Ontwikkeling aansluiten bij motivatie
• Oplossen persoonlijke problemen
• Personaliseren van het leren
• Betere systematiek van erkenning voor
competenties
• Faciliteren van financiële scholingsmiddelen
voor specifieke doelgroepen
• Leren aantrekkelijk maken

voor opleidingen. Sommigen worden gemotiveerd als zij certificaten kunnen behalen in plaats van diploma’s, bijvoorbeeld
gebaseerd op hun verworven competenties.
Bij alleenstaande moeders helpt het om vrijwilligerswerk op te
pakken. Dit is laagdrempelig, doorbreekt sociaal isolement en
biedt ritme. Coaching bij het oplossen van persoonlijke problemen en kinderopvang slechten andere drempels om opleidingen te volgen.

BRON: MINISTERIE BZK
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DE R

E
ZO K

Zo slecht je belemmeringen voor het
volgen van opleidingen

ON

PRA

“Nooit was ik geïnteresseerd in de politiek

de gemeente. Dan geef ik aan waar ze hun vraag kwijt kunnen,

Maar dat veranderde toen ik actief werd voor een lokale radio-

soms met het emailadres erbij. Meeveren en ombuigen, dat zijn

omroep. Toen ging ik raadsleden en wethouders interviewen,

vaardigheden die ik in de raad onder de knie heb gekregen. Daar

zo hoorde ik over plannen en besluiten die belangrijk zijn voor

heb ik ook veel aan in mijn werk buiten de raad. Dat ik mensen

onze omgeving. Toen ik werd benaderd om raadslid te worden,

iets kan laten inzien door me eerst te verdiepen in wat er speelt

realiseerde ik mij dat dit een mogelijkheid was om mee te praten

en het van alle kanten te belichten. Dan pas kan ik oordelen en

over onderwerpen die belangrijk zijn voor ons dorp. Eerst werd

daarnaar handelen.”

ik duoraadslid en een jaar later raadslid.”
“Daar sta je dan zelf voor de microfoon
Hoewel ik wist waar ik terecht zou komen. Ik kende immers de
meeste raadsleden van Waddinxveen vanuit mijn werk voor de
radio. Als duoraadslid woonde ik bovendien fractie- en commissievergaderingen bij. Toch was het anders om opeens zelf het
woord te voeren. Ik moest nog leren wanneer je het woord voert,
wanneer je interrumpeert, wat het verschil is tussen een motie
en een amendement.”
“Vroeger sprong ik snel ergens op in
In de raad heb ik echter op een andere manier leren luisteren.
Nu laat ik mensen uitpraten en verplaats ik mij beter in de
ander. In de politiek doet iedereen water bij de wijn, ook als
je gouden bergen belooft. Soms moet je keuzes maken met je
verstand, ook al zegt je hart dat je liever iets anders kiest. Dit
wist ik van tevoren, maar ik heb er toch veel tijd in gestoken om
dit te leren.”
“Ik weet nu beter de weg
Vanuit de raad heb ik veel ondersteuning gehad. Bijvoorbeeld in
workshops van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en
in cursussessies waar ik leerde om een speech op te bouwen die
de aandacht van de mensen erbij houdt. Je moet openstaan voor
goede raad, ook die van het thuisfront of van kennissen.”
“Ik kom wijzer uit de raad
En ik leer nog steeds, inzichten waar ik soms niet eens bij stilsta. Zo herken ik nu veel beter de wegen om iets gedaan te krijgen. Daar help ik mensen soms ook mee, als ze iets willen van
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IJ K

‘Meeveren en ombuigen, dat heb ik in de
raad onder de knie gekregen. Daar heb ik
ook veel aan buiten de raad’

KT

LEREN IN DE RAAD
Helma Schippers-van Rhee, binnendienst reanimatieapparatuur
Raadslid in Waddinxveen sinds 2011

HAN

Jaren werkten raadsleden, adviseurs, burgemeesters, wethouders aan de
competentiescan voor raadsleden. Sinds 2018 is dit digitale instrument een
handzaam hulpmiddel om het raadslidmaatschap te versterken. Er is ook een
persoonlijk voordeel voor raadsleden. Via de raad werken aan competenties
klinkt door in loopbaan, ondernemerschap of het realiseren van ambities. Een
reconstructie van de totstandkoming van de competentiescan die raadsleden een
duw in de rug geeft bij hun eigen ontwikkeling.
“Wij denken aan een website waar raadsleden aan de hand van

Maar slechts een paar jaar geleden was dit nog ver te zoeken.

te ontwikkelen competenties zelf kunnen zoeken naar geschikte

Het ontbrak aan zicht op heldere, eenduidige competenties

cursussen.” Het is bijna een decennium geleden als adviesbureau

die nodig zijn voor het raadslidmaatschap. Er was evenmin een

Berenschot deze visie toevertrouwt aan het papier. Het

manier waarop raadsleden aan de weet konden komen welke

komt voorin een advies aan de Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden. De inhoud bestaat uit een opzet voor competentieontwikkeling van raadsleden, een systematiek daarvoor, een

VERTROUWEN STIJGT IN

aanpak en een beoogde uitwerking. Het geheel wordt voorzien

EIGEN COMPETENTIES

van een klinkende titel: ‘Kennis is macht, kunde is kracht’.

Raadsleden zijn positiever gestemd over hun eigen
Het zijn de eerste stappen op weg naar de competentiescan

competenties in de huidige raadsperiode ten opzichte van

voor raadsleden en raadsfracties. Anno 2020 lijkt dit digitale

de vorige raadsperiode. Dit blijk uit een enquête in opdracht

instrument eenvoudig, zowel in opzet als in gebruik. Elk

van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden

raadslid kan de competentiescan gemakkelijk invullen. Waarna

beschrijven zich namelijk vaker als ‘zeer competent’

er een helder overzicht volgt van de mate waarin een raadslid de

in plaats ‘competent’. In relatie met de burgemeester

competenties voor het raadslidmaatschap beheerst. Dit inzicht

beschrijft een zesde (18%) van de raadsleden zich als zeer

is bruikbaar voor het kiezen van een opleiding, cursus, training

competent. In 2017 was dit iets meer dan een tiende (12%)

of workshop om een nog beter raadslid te worden.

van de raadsleden. In relatie tot de eigen fractieleden
beschrijft ruim een derde (38%) van de raadsleden zich

De competenties die daarmee versterkt worden, verdwijnen

als zeer competent. In 2017 was dit een kwart (25%) van

niet meer en zijn ook nuttig buiten de raad. Bijspijkeren in de

de raadsleden. In relatie tot het college beschrijft 15% van

raadsperiode komt daardoor ook het werk, de eigen zaak of

de raadsleden zichzelf als zeer competent. In 2017 was dit

andere activiteiten ten goede. Raadsleden komen ook in het

nog een tiende (9%) van de raadsleden. Acht van de tien

geheel beter beslagen ten ijs. De investering vanuit de raad in

raadsleden (83%) geven aan dat zij (zeer) veel ondersteuning

eigen competenties is daarmee van blijvende waarde. Hoewel

krijgen van de eigen fractie. Tevens vindt een meerderheid

de competentiescan voor raadsleden hier oorspronkelijk niet

van de raadsleden dat zij (zeer) veel ondersteuning van de

voor bedoeld was, blijkt het steeds meer een neveneffect te zijn.

griffier ontvangt (73%).
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- ON

Loopbaan uit het
laboratorium

DS

Competentiescan duw in de rug bij ontwikkeling raadsleden

SPRINGPLANK NAAR DE TOEKOMST
Jarenlang waren er tot op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties grote zorgen over de beperkte
ontwikkelmogelijkheden voor raadsleden. Het raadslidmaatschap vraagt veel inzet en kennis, maar daar stond
weinig tegenover dat raadsleden houvast gaf. Mede daardoor slonk het animo om zitting te nemen in de raad. Dit
voedde de vrees voor erosie van het raadslidmaatschap, met alle gevolgen van dien voor de lokale democratie. Betere
opleidingsmogelijkheden voor raadsleden moesten het bestuurlijk drama in de kiem smoren, zo was de gedachte.
Ontwikkeling van competenties biedt raadsleden niet alleen een springplank voor hun raadswerk, die heeft ook
waarde buiten de raad, bijvoorbeeld in iemands loopbaan. Het raadslidmaatschap is op deze manier niet alleen een
bijdrage aan de democratie, maar ook een vierjarige investering in persoonlijke mogelijkheden.

scholing goed voor hen was. Eigen inschattingen, feedback uit
de omgeving, psychologische tests, dat waren de handvatten
om grip te krijgen op de eigen ontwikkeling. Maar deze
methoden waren weinig betrouwbaar of zo ingewikkeld dat ze
moeilijk inzetbaar waren.
Geen wonder dat competentieontwikkeling jarenlang
nauwelijks besteed was aan raadsleden. “Het stond onderaan
het lijstje van prioriteiten”, herinnert Jan van Leijenhorst zich.
Hij is voormalig raadslid en wethouder in Utrecht en managing
consultant van Berenschot. “Je hoefde niet aan te komen bij een
fractievoorzitter om allerlei tests af te nemen bij de raadsleden
in de fractie. Veel te omslachtig, daar was gewoon geen tijd
voor.”
Jan van Leijenhorst – Berenschot
De uitdaging was om raadsleden hun competentieontwikkeling in eigen hand te laten nemen. Allereerst moesten

raadsleden klopte zij aan bij Berenschot, dat als adviesbureau

zij eenvoudig zicht kunnen krijgen op hun eigen competenties.

gespecialiseerd is in competentiemanagement.

Hun competentieprofiel moest zo overtuigend zijn, dat het hen

Het bouwen van een betrouwbaar en bruikbaar instrument

uitnodigde om het verder te versterken.

voor de competentie-ontwikkeling, was een behoorlijke
uitdaging, zegt Van Leijenhorst. “Maar zeker geen

Voor het bereiken van dit doel richtten alle ogen zich op de

onmogelijke. Ik ben psycholoog, ik had wel een idee hoe we

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zij was niet alleen

competentieprofielen konden opstellen voor raadsleden.”

de logische partner voor raadsleden, maar ook de partij die

Daarnaast was het de bedoeling om niveaus te onderscheiden

het scholingsaanbod voor raadsleden reeds in kaart bracht.

binnen de competenties, zodat raadsleden per competentie

Voor het ontwerpen van een ontwikkelprogramma voor

stappen konden maken. “Elke competentie heeft nu drie
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niveaus, zodat raadsleden kunnen vaststellen in welke mate ze
iets willen verbeteren. Maar ze moeten er ook iets mee kunnen.

DE COMPETENTIESCAN VOOR

Zo zijn we op het idee van de competentiescan gekomen.”

RAADSLEDEN

Deskundigen van allerlei disciplines – van juristen en

Sinds het najaar van 2018 kunnen alle raadsleden de

psychologen tot hr-specialisten en IT’ers - schoven aan om

competentiescan voor raadsleden zelf maken. Dit is een online

het plan van de tekentafel naar de praktijk te brengen. Het

zelftest die inzicht geeft in de eigen ontwikkelmogelijkheden.

competentieboek waarin Berenschot bijna elke denkbare

De competentiescan is te maken via de website van de

competentie heeft omschreven, werd terzijde geschoven. Het

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De scan telt 48

was beter als raadsleden zelf aangaven welke competenties

vragen. Het invullen daarvan neemt ongeveer tien minuten

ertoe doen. Een aanpak die kon rekenen op flinke instemming

in beslag, na het aanmaken van een persoonlijk account.

van raadsleden. “Want iedereen praat graag over zijn werk,

Resultaten over de samenstelling van de eigen competenties

dat is vaak heel verhelderend”, vervolgt Van Leijenhorst. “We

zijn direct zichtbaar. Ze zijn geheel vertrouwelijk, alleen

hebben sessies belegd met raadsleden, burgemeesters en

het raadslid dat de scan heeft gemaakt krijgt inzage. De

wethouders. Met hen speelden we het competentiespel, een

resultaten zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van

soort ganzenbord. Daarin kwam naar voren wat de deelnemers

vervolgcursussen en -trainingen.

vonden dat er nodig is om raadswerk goed te doen. Dat leidde

Het is ook mogelijk om de competentiescan te maken

tot tien competenties voor raadsleden en de omschrijving van

met andere raadsleden. Bijvoorbeeld met de fractie, de

wat we daaronder verstaan.”

raadscommissie of met de gehele raad. Zo krijgen raadsleden
een beter inzicht van de verdeling van competenties over een

Een competentiescan maken op basis van deze

hele groep. Dan is het via de Nederlandse Vereniging of de

competentieprofielen was een tandje moeilijker. Daarvoor

griffie mogelijk om een gericht ontwikkelplan op te stellen

is een methodiek nodig die maakt dat antwoorden van

voor de fractie, raadscommissies of de raad als geheel.

raadsleden gekoppeld worden aan een competentieniveau.
Het samenstellen van die vragen luistert nauw, zegt Michiel
Bus, assessmentpsycholoog bij Berenschot. Die vragen in de

Of de uiteindelijke vragenlijst in de competentiescan aansloot

competentiescan moeten allemaal relevant zijn, elkaar niet

bij wat raadsleden zelf vinden, kon uitsluitend aan henzelf

overlappen of in de weg zitten, helder, herkenbaar, niet voor

worden gevraagd, zegt Bus. “We gingen erover in gesprek

meerdere uitleg vatbaar, leiden tot consistente antwoorden

met raadsleden en liepen tegen allerlei zaken aan. Over de

en verbonden zijn met de juiste competenties. Er mogen geen

competenties bijvoorbeeld en over wat die betekenen. Iedereen

hiaten zijn, maar het is ook niet de bedoeling dat de scan uren

had daar weer een eigen beeld bij. Pittige discussies soms, maar

in beslag neemt.

ik vond het leuk om te doen. Zo’n vragenlijst maak ik niet elke
dag.”

Het samenstellen van de vragen gebeurde aan de hand van

Het gesleutel aan de vragenlijst ging door tot iedereen achter

stellingen, geeft Bus aan. “Raadsleden moesten met een score

de vragen stond. Wat daarna volgde was het doormeten van het

aangeven in welke mate ze het eens waren met een stelling. Aan

effect. “Je wil zeker weten dat de competentiescan betrouwbaar

de hand van de antwoorden gingen we schrappen in stellingen,

en valide is”, vervolgt Bus. “Vullen raadsleden bij een vraag elke

opnieuw formuleren en weer voorleggen aan de deelnemers.

keer dezelfde soort antwoorden in, liefst zo specifiek mogelijk

Net zolang tot raadsleden aangaven dat we het juiste beeld

per groep, dan zegt dat iets over de betrouwbaarheid. En meet

hadden van wat er nodig voor het raadslidmaatschap.”

je daarbij ook wat je wil meten, dan is de competentiescan

‘Raadsleden moesten met een score aangeven in welke mate
ze het eens waren met een stelling. Aan de hand van de
antwoorden gingen we schrappen in stellingen, opnieuw
formuleren en weer voorleggen aan de deelnemers.’
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valide. Bij afwijkingen gingen we de vragen aanpassen
en namen we weer de proef op de som door raadsleden
opnieuw de vragenlijsten in te laten vullen.”
Sinds 2018 is er een solide competentiescan met een
hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit. Maar
wat doen de raadsleden ermee? Competentieprofielen
aanleggen is één ding, maar ermee aan de slag gaan is
minder gemakkelijker dan het lijkt. Sparren en feedback
uitwisselen zijn een belangrijke stimulans voor het
werken aan de eigen competenties.
“We zijn nu begonnen om de scan aan te vullen met
een persoonlijkheidstest en een persoonlijk gesprek”,
zegt Van Leijenhorst. “De eerste signalen zijn positief.
Raadsleden weten niet altijd wat er van ze wordt
verwacht als het gaat om hun eigen ontwikkeling.
Hoe moet je omgaan met tegenstellingen in je eigen
competentieprofiel? Niemand gaat zichzelf coachen,
je gaat hiervoor sparren. Daar ligt een belangrijke rol
voor griffiers en burgemeesters. Het zou goed zijn als
alle partijen in het gemeentehuis aan het begin van
een raadsperiode afspraken maken over hoe ze elkaar
helpen met competentie-ontwikkeling. Burgemeesters,
raadsleden en het ambtenarenapparaat vormen drie
bootjes die varen op dezelfde woelige zee. Daar moet je
elkaar af en toe de helpende hand reiken.”
Michiel Bus – Berenschot

COMPETENTIES VOOR RAADSLEDEN
Voor raadsleden zijn onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden tien competenties opgesteld. Aanvullend
zijn er twee competenties speciaal voor fractievoorzitters. Elke competentie telt drie niveaus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Communiceren
Initiatief
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Samenwerking
Inlevingsvermogen
Analytisch vermogen
Resultaatgerichtheid
Integriteit

Aanvullende competenties fractievoorzitters
11. Coachen
12. Sturend vermogen
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NIEUWE
OPLEIDINGEN 2020
Het aanbod van specifieke opleidingen voor raadsleden breidt zich elk jaar uit. In 2020 zijn
er bijna tweehonderd bijgekomen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanbiedt.
De nadruk van de opleidingen ligt op aansluiting op de praktijk van het raadswerk.
De nieuwe opleidingen zijn verdeeld in drie categorieën, net als
alle andere opleidingen die we vanuit de vereniging aanbieden.

• Kennis
• Vaardigheden
• Houding
Kennis
Opleidingen in het kennisdomein leggen de nadruk op informatie en inzicht die raadsleden helpen om richting te geven aan de
eigen (politieke) prioriteiten en om in gesprek te gaan met het
college. Weten en begrijpen zijn de belangrijkste leerdoelen. De
leerinterventies zijn gericht op kennisoverdracht en informatieverschaffing.
Vaardigheden
Opleidingen voor het verbeteren van vaardigheden richten zich
op tien praktische competenties van raadsleden en behandelen
de dagelijkse praktijk van het raadswerk. Het gaat om overtuigingskracht, samenwerken, communiceren en luisteren,
integriteit, inlevingsvermogen, resultaatgerichtheid, analytisch
vermogen, onderhandelen, omgevingsbewustzijn, initiatief.
Voor fractievoorzitters gelden de aanvullende competenties
coachen en sturend vermogen.
Houding
Opleidingen over houding en gedrag gaan over de persoonlijke
ontwikkeling van raadsleden. De nadruk ligt op leren door (zelf )
reflectie en internaliseren. Persoonlijke coaching en assessments kunnen onderdeel uitmaken van deze opleidingen. Voor
interventies op het gebied van houding en gedrag is een veilige
en vertrouwelijke leeromgeving van essentieel belang. Het
veranderen van gedrag vergt tijd en is daarom een lange termijninvestering.

44 | NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RAADSLEDEN • OPLEIDINGENGIDS 2020

KENNIS
De wonderlijke wereld van de gemeentefinanciën
1-2 dagdelen
AugustusConsultancy (Peter Ramautarsing)
https://augustusconsultancy.wordpress.com

X online

Sturen in samenwerkingsverbanden
1 dagdeel
AugustusConsultancy (Peter Ramautarsing)
https://augustusconsultancy.wordpress.com

X online

Duurzaamheid in RO
1 dagdeel/avond
AugustusConsultancy (Peter Ramautarsing)
https://augustusconsultancy.wordpress.com

X online

Masterclass grip op samenwerking
✔ online
4 uur
Berenschot
www.berenschot.nl/expertise/sectoren/openbaar-bestuur/na-de-gemeenteraadsverkiezing/grip-op-regionale-samenwerking/
Masterclass politieke keuzes in het sociale domein
6 uur
Berenschot
www.berenschot.nl/politieke-keuzes

✔ online

Blik naar buiten: grip op gemeenschappelijke regelingen
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

X online

De basis: instrumenten van de raad
2 dagdelen
Bestuursacademie Nederland

X online

De raad als werkgever
1 dagdeel

X online

Bestuursacademie Nederland

Inhoudelijk beleid: Omgevingswet
1 dagdeel
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening

X online

Inkomsten: de P&C-cyclys als sturingsinstrument voor de raa
1-2 dagdelen
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening

X online

Introductie Omgevingswet
3 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/nieuws/algemeen/01-10-2017-introductietraining-omgevingswet

✔ online

Ladderafweging
2 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/omgevingswet/trainingen-omgevingswet

✔ online

Masterclass Omgevingswet
6 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/nieuws/algemeen/01-07-2017-masterclass-omgevingswet

✔ online

Participatie en gebieds(her)ontwikkeling
2 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/omgevingswet/trainingen-omgevingswet

✔ online

Training Contouren omgevingsplan
3 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/nieuws/algemeen/15-07-2017-training-contouren-omgevingsplan

✔ online
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Training Implementatie Omgevingswet
6 uur
BRO Adviseurs Ruimtelijke Ordening
www.bro.nl/nieuws/algemeen/01-07-2017-training-implementatie-omgevingswet

✔ online

De gemeenteraad van Zonstad: ervaar de complexiteit van het raadswerk in Zonstad
1 dagdeel
E-democracy
X online
www.edemocracy.nl en www.sturingsadvies.nl
Ruimtelijke Ordeningsrecht voor raadsleden
1-2 avonden
Geoplan
https://geoplan.nl/cursus/basiscursus-ruimtelijk-ordeningsrecht
Cursus grondexploitatie en grondbeleid voor Raadsleden
1-2 avonden
Geoplan

X online

X online

Cursus Opzet en gevolgen Omgevingswet
1-2 avonden
Geoplan
https://geoplan.nl/cursus/opzet-en-gevolgen-omgevingswet

X online

Opstellen van een omgevingsvisie
1-2 avonden
Geoplan
https://geoplan.nl/cursus/basiscursus-ruimtelijk-ordeningsrecht

X online

Rollen en instrumenten en stijlen
1 dagdeel
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Leerlijn (nieuwe) raadsleden
1.5 uur per module
Deloitte Academy
www2.deloitte.com/nl/nl/pages/academy/events/leerlijn-nieuwe-raadsleden.html

X online

Financiën voor gemeenteraad- of statenleden
1-2 dagdelen
EBCT
www.ebct.nl/training-financien-voor-gemeenteraadsleden-of-statenleden/

X online

VU Masterclasses voor Raadsleden
3 dagen
Het Zijlstra Center
X online
https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/het-zijlstra-center/onderwijs/Masterclasses_voor_raadsleden/index.aspx
Raadslid en Burgerkracht
2 uur - 1 dag
www.imi.nu

IMI, Instituut Maatschappelijke Innovatie

X online

Raadslid en open overheid
2 uur - 1 dag
IMI, Instituut Maatschappelijke Innovatie
www.imi.nu

X online

Hoe verdeelt u de lokale lasten
2 uur
Involon
www.involon.nl

X online

Burgerparticipatie voor raadsleden
2 uur
Irene Janssen
https://irenejanssen.nl/mijndroominactie/

X online
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Volksvertegenwoordiger in het Sociaal Domein
1 dagdeel
JB Lorenz
www.academiesociaaldomein.nl; www.democratieinuitvoering.nl

X online

Actuele ontwikkelingen in het Sociaal Domein
1 dagdeel
JB Lorenz
www.academiesociaaldomein.nl

X online

Zicht op de wijken
1 dagdeel
JB Lorenz
www.academiesociaaldomein.nl

X online

Workshop Financiën voor de Raad
3 uur
Jeconsultancy
https://jeconsultancy.nl/training/workshop-financien-voor-de-raad/

X online

Workshop Beleidsindicatoren: meer inzicht in beleidsdoelen en prestaties
X online
2x 2.5 uur
Jeconsultancy
https://jeconsultancy.nl/training/workshop-beleidsindicatoren-meer-inzicht-in-beleidsdoelen-en-prestaties/
Klimaatwarming ups: 1 daagse cursus over aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie
2 dagdelen
Klimaatverbond Nederland
X online
www.klimaatacademie.nl/workshops/klimaatwarming-ups
Drieluik klimaatadaptatie
2 uur
Klimaatverbond Nederland
www.klimaatacademie.nl/workshops/klimaatwarming-ups

X online

Duale dynamiek: gezonde spanning tussen raad en college
2.5 dagdeel
Knap
www.knapacademie.nl

X online

Burgerparticipatie voor raadsleden
3 uur
Necker van Naem
www.necker.nl/; www.citisens.nl

✔ online

Gemeentefinanciën basistraining
3 uur
Necker van Naem
www.necker.nl/

✔ online

Sturen met geld
3x 3 uur
www.necker.nl/

✔ online

Necker van Naem

Organiseer succesvol samen de controlerende taak van de raad in de Auditcommissie
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
X online
www.periklesinstituut.nl/auditcommissie
Workshop burgerparticipatie
1 dagdeel
Pro Demos

X online

Samenspraak: besturen met inwoners voor meer maatschappelijke impact; compacte workshop voor raadsleden
3-6 uur
Regieadvies
X online
www.regieadvies.nl
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Begroting en rekening; Nader bekeken
Op aanvraag
Segment
https://www.segment.nl/cursuskalender/195/raad-en-daad-begroting-en-rekening

X online

Controleren; Behaalt het college de gestelde doelen wel?
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/185/raad-en-daad-controleren

X online

Gemeentefinanciën; Het huishoudboekje van de gemeente
Op aanvraag
Segment
X online
www.segment.nl/home/agenda/evenement/raad-en-daad-gemeentefinancien_utrecht
Intergemeentelijke samenwerking; Houdt u er grip op?
X online
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/187/raad-en-daad-intergemeentelijke-samenwerking
In de gemeente gebeurt het
3 dagen
Sezen Academy
https://sezenacademy.nl/project/in-de-gemeente-gebeurt-het/

X online

Grip op energiebeleid; webinar
30 minuten
Topstukken
✔ online
https://academieportal.nl/skillsacademy/start; https://topstukken.com/wp-content/uploads/2019/09/Hemmo-Hemmes-intro-GEM.mp4
Basistraining crisisbeheersing
1 dagdeel
VR Academy
www.v-r.nl/contact

X online

VAARDIGHEDEN
Analyse en advies
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Argumentatie in politiek en bestuur
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Debattechnieken voor het Nederlanse politieke bestel
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Debattraining
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Mediatraining
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Politieke vragen stellen
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online
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Retorica 2.0: politieke marketing
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Voorzitterstraining
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Politiek debatteren is overtuigend presenteren en scherp interrumperen
2 dagdelen
Anita de Jong Trainingen voor Politiek en Organisatie
www.politiekentraining.nl/training-presenteren-debatteren-voor-raadsleden/

X online

Persoonlijke online Coaching
Varieert
Anita de Jong Trainingen voor Politiek en Organisatie
www.politiekentrainingonline.nl

✔ online

Helder argumenteren voor Raadsleden
1 dagdeel
Argumentenfabriek
https://denkacademie.nl

X online

Raadsvoorstellen beoordelen
1 dagdeel
Argumentenfabriek
https://denkacademie.nl

X online

Complexer beslissingen nemen
1 dag
Argumentenfabriek
https://denkacademie.nl

X online

Cursus mindmapping
1 werkdag
Bas Hoorn (Timension)
https://timension.nl/cursus-mindmappen/

X online

Cursus snellezen en mindmapping
1 dag
Bas Hoorn (Timension)
https://timension.nl/cursus-snellezen-en-mindmappen/

X online

Training timemanagement
2 halve + 1 hele dag
Bas Hoorn (Timension)
https://timension.nl/cursus-timemanagement/

X online

Blik naar buiten: scenariodenken
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

X online

De vaardige raad: persoonlijke presentatie
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

X online

De vaardige raad: stevig staan in de media
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

X online

Inkomsten: lezen van begrotingen
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

online

Training Presenteren en debatteren voor raadsleden
4 dagdelen
BTR Trainingen
www.btrtrainingen.nl

X online
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Training Eﬀectief vergaderen/voorzitten voor raadsleden
2 dagdelen
BTR Trainingen
www.btrtrainingen.nl

X online

Training Feedback geven en ontvangen voor raadsleden
4 dagdelen
BTR Trainingen
www.btrtrainingen.nl

X online

Coaching en training op maat
2-4 dagdelen
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Leren debatteren
1-2 dagdelen
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Politiek onderhandelen
1 dagdeel
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Presentatie en media
1 dagdeel
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Voorzitten
2-4 dagdelen
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Bewust beïnvloeden
1-3 dagen
Debat.nl
https://debat.nl/training/beinvloeden/

X online

Ontspannen presenteren
1-3 dagen
Debat.nl
https://debat.nl/training/presenteren/

X online

Overtuigend debatteren
1-3 dagen
Debat.nl
https://debat.nl/training/debatteren/

X online

Professioneel gespreksleiden
1 dagdeel - 3 dagen
Debat.nl
https://debat.nl/training/gespreksleiden/

X online

Ben ik in beeld?
1-2 dagdelen
Debat.nl
https://debat.nl/gemeenten-ben-ik-in-beeld/

X online

Mediatraining
4 uur
Debat.nl
https://debat.nl/gemeentefractie-mediatraining/

X online

Politieke debatvaardigheden
1-2 dagdelen
Debat.nl
https://debat.nl/gemeenten-politieke-debatvaardigheden/

X online
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Politieke debatvaardigheden, voor raadsfracties
4 uur
Debat.nl
https://debat.nl/gemeentefractie-politieke-debatvaardigheden/

X online

Raadsconferentie
1-2 dagdelen
Debat.nl
https://debat.nl/gemeenten-raadsconferentie/

X online

Raadssimulatie
1 dagdeel
Debat.nl
https://debat.nl/gemeenten-simulatie/

X online

Slagvaardig voorzitten
1-2 dagdelen
Debat.nl
https://debat.nl/gemeenten-slagvaardig-voorzitten/

X online

Oog in oog met de burger
4 uur
Debat.nl
https://debat.nl/gemeentefractie-ooginoog/

X online

Voorzitten & gespreksleiden
1 dag
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/voorzitten-gespreksleiden/

X online

Geavanceerde debattechnieken
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/debattraining/

X online

Helder argumenteren
1 dag/2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/argumentatietraining/

X online

Framing voor professionals
1 dag/2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/naming-framing/

X online

Masterclass Persoonlijke overtuigingskracht
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/masterclass-overtuigingskracht/

X online

Masterclass Luisteren en Beïnvloeden
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/masterclass-luisteren-beinvloeden/

X online

Masterclass Inspirerend presenteren
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/masterclass-inspirerend-presenteren/

X online

Masterclass Onafhankelijk denken
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/masterclass-onafhankelijk-denken/

X online

Omgaan met media
1-2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/mediatraining/

X online
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Overtuigende digitale presentaties
1 dag/2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/overtuigende-digitale-presentaties/

X online

Speechwriting
1 dag
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/speech-cursus

X online

TED-waardig presentren
1 dag
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/ted-waardig-presenteren/

X online

Vlammen in het Vragenvuur
1 dag/2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/workshop-razendsnel-reageren/

X online

Webinars presenteren
2 dagen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/webinars-presenteren/

X online

Ontspannen presenteren
dag/2 dagdelen
Debatrix
www.debatrix.com/nl/overtuigen/training/ontspannen-presenteren/

X online

Persoonlijk leiderschap in het raadswerk
2 dagen + 5 dagdelen E-democracy
www.edemocracy.nl

X online

Zingeving in het raadswerk
1 dag/2 dagdeleN
E-democracy
www.edemocracy.nl

X online

Snellezen en mindmappen voor raadsleden
1 dagdeel
Eﬀectiviteit
www.eﬀectivitijd.nl

X online

Training Debatteren voor raadsleden
Op afspraak
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/debattraining-gemeenteraadsleden/

X online

Training Politiek debatteren en analyse van debatten
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/politiek-debatteren/

X online

Voorzitterstraining
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/voorzitterstraining/

X online

Training krachtig speechen
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/krachtig-speechen/

X online

Training krachtig presenteren
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/krachtig-presenteren/

X online
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Training krachtig argumenteren
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/trainingen/krachtig-argumenteren/

X online

Debatworkshop
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/workshops-van-het-debatbureau/debatworkshop/

X online

Storytelling
1 dag OF 1 dagdeel
Het Debatbureau
https://hetdebatbureau.nl/workshops-van-het-debatbureau/storytelling/

X online

Eﬀectieve en attractieve raadsvergaderingen: Debattraining voor de gemeenteraad
1-2 dagdelen
Horus
X online
www.horusdebattraining.nl,
Parleren: Debatteren en Onderhandelen in de Politieke Arena
1-2 dagdelen
Horus
X online
www.v-r.nl/contact https://www.horusdebattraining.nl ; https://www.negotiationandpublicservice.co/
Snellezen voor Professionals / Raadsleden
1-2 dagen
Innerspective BV (snelleesopl)
X online
https://woutplevier.nl/training-snellezen; http://academievoorbreinpower.luondo.nl/snellezen
Publieke presentatie: de kern van de eerste stap is de volgende
2 dagdelen
Knap
www.knapacademie.nl

X online

Communicatietraining voor nieuwe raadsleden
X online
N.t.b.
Loo van Eck
www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/communicatietrainingvoornieuweraadsleden.html
Debatteren voor raadsleden
N.t.b.
Loo van Eck
www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/debatteren.html

X online

Omgaan met de media voor raadsleden
N.t.b.
Loo van Eck
www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/omgaan-met-de-media-overheid.html

X online

Raads- en Collegevoorstellen
1 dag
Loo van Eck
www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/raadsvoorstellen-basis.html

X online

Voorzitten voor raadsleden
N.t.b.
Loo van Eck
www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/voorzitten-voor-raadsleden.html

X online

Eﬀectief vergaderen
3 uur
www.necker.nl/

Necker van Naem

✔ online

Eﬀectief voorzitten
2.5 uur
www.necker.nl/

Necker van Naem

✔ online
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Onderzoeksinstrumenten van de raad
2 uur
Necker van Naem
www.necker.nl/

✔ online

Media- en cameratraining
1-2 dagdelen
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/media-en-cameratraining/

X online

Debat- en vergadertraining
1-2 dagdelen
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/debat-en-vergadertraining/

X online

Voorzitterstraining in de raad
2 dagdelen
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/voorzitterstraining-in-de-raad/

X online

Grip op je agenda?
2-6 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/persoonlijke-eﬀectiviteit/

X online

Hoe goed zit jij eigenlijk voor
N.t.b.
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/hoe-goed-zit-jij-eigenlijk-voor

X online

Ik heb een mening! En nu?
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/onze-diensten/voor-fracties-en-politici/

X online

Social media training voor raadsleden
1 dagdeel
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/social-mediatraining-gemeenten/

X online

Overtuigen door framing
1 dag
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/overtuigen-door-framing/

X online

De schaduwzijde van de spotlights: Hoe ga je om met de boze burger?
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/agressie/

X online

Overtuigend, weloverwogen en authentiek debatteren, politieke debatvaardigheden
X online
Variërend
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/overtuigend-weloverwogen-en-authentiek-debatteren/
Politiek bedrijven in de media; eﬀectief in het nieuws je politieke standpunten brengen
X online
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/overtuigend-weloverwogen-en-authentiek-debatteren/
Via de voorzitter
1-2 dagen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/het-voorzitten-van-politieke-vergaderingen/

X online

Wordt beter in de wandelgangen
2-4 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/wordt-beter-in-de-wandelgangen/

X online
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Personal branding voor raadsleden, totaalpakket
N.t.b.
Personal branding voor raadsleden
www.sinteno.nl/course/personal-branding-voor-gemeenteraadsleden/
De Zomerraad
2 dagen

online

X onlinE

Pro Demos

Financieel onderbouwen, moties en amendementen
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/196/raad-en-daad-financieel-onderbouwen

X online

Instrumentarium raadsleden (basismodule); een gereedschapskist vol
Op aanvraag
Segment
X online
www.segment.nl/cursuskalender/11/raad-en-daad-instrumentarium-raadsleden-basismodule
Kaders stellen; Zonder kaders is het college stuurloos
1 dagdeel
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/185/raad-en-daad-controleren

X online

Lezen van beleid
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/197/raad-en-daad-lezen-van-beleid

X online

Meer communicatie; In een veranderende samenleving
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/189/raad-en-daad-meer-communicatie

X online

Moties en amendementen; Hoe schrijf ik die?
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/193/raad-en-daad-moties-en-amendementen

X online

Raad en media; Een gouden combinatie?
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/191/raad-en-daad-raad-en-media

X online

Raadscommunicatie, wat is communicatie, hoe werkt het; De basis
Op aanvraag
Segment
X online
www.segment.nl/home/agenda/evenement/raad-en-daad-raadscommunicatie_utrecht
Sociale media; De do’s en don’ts
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/190/raad-en-daad-sociale-media

X online

Leren en afbakenen
N.t.b.l
SEP
www.sep.nl/gemeenteraad/

X online

Raadslidmaatschap in de praktijk
3 avonden
SEP
www.sep.nl/gemeenteraad/

X online

Gedragscommunicatie, eﬀectief communiceren met burgers op basis van gedragsinzichten
3x 4 uur
Tabula Rasa
X online
www.tabularasa.nl
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Krtitisch lezen van beleid en raadsvoorstellen
2 - 2.5 uur
Topstukken
https://topstukken.com/instrumenten/training-lezen-van-beleid

X online

Gebruik je stem
3.5 - 6.5 uur
www.trainingsburowijs.nl

X online

Trainingsburo Wijs

Debatteren
2-4 dagdelen
Van Velzen Development
www.vanvelzendevelopment.nl/aanbod/po-debatteren/

X online

Onderhandelen
2 losse dagdelen
Van Velzen Development
www.vanvelzendevelopment.nl/aanbod/onderhandelen/

X online

Timemanagement
1 dag + 1 dagdeel
Van Velzen Development
www.vanvelzendevelopment.nl/aanbod/timemanagement/

X online

Voorzitten van vergaderingen en werkoverleg
1 dag + 1 dagdeel
Van Velzen Development
X online
www.vanvelzendevelopment.nl/aanbod/voorzitten-van-vergaderingen-en-werkoverleg/

HOUDING
Vergadertraining
Ad Rem
https://adrem-debatstrategie.nl/

✔ online

Integriteit voor raadsleden
2 dagdelen
Agathos
https://agathos.nl

X online

De riol van de gemeenteraad in de Omgevingswet: Samen Stad Maken
2 x 2 uur
AM Landschap
www.amlandskab.nl

X online

Participatie en co-creatie - kansen en knelpunten
2 x 2 uur
AM Landschap
www.amlandskab.nl

X online

Inzicht in waarden voor raadsleden
1 dagdeel
Argumentenfabriek
https://denkacademie.nl

X online

Ethisch en integer handelen
2.5 uur
Berenschot
www.berenschot.nl/academy/trainingen/ethisch-integer-handelen/

✔ online

Blik naar buiten: de participerende raad
1 dagdeel
Bestuursacademie Nederland

X online

Integriteit
1 dagdeel

X online

Bestuursacademie Nederland
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Workshop Ethiek
N.t.b.
https://blikethiek.nl/

Blik op Ethiek

X online

Blijven leren
2-4 dagdelen
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Het democratisch debat
In overleg
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Integriteit
1 dagdeel per onderdeel
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Raad en burgerparticipatie
1-2 dagdelen
De Beuk Organisatieadvies
www.beuk.nl/overheid-en-samenleving/gemeenteraden/

X online

Meer samenleving, minder overheid, sterke participatie van burgers
1 dagdeel
E-democracy
www.edemocracy.nl.

X online

Geluk centraal: zo doe je dat
2 uur
Irene Janssen
https://irenejanssen.nl/mijndroominactie/

X online

Dilemmatraining integriteit
2.5 uur
Necker van Naem
www.necker.nl/producten/dilemmatraining/

✔ online

Tien treden van goed werkgeverschap
2 uur
Necker van Naem
www.necker.nl/

✔ online

Vergaderscan voor raadsleden
1+ dagdeel
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/vergaderscan-voor-raadsvergaderingen/

X online

Coaching voor raads-, college- en commissieleden
1+ dagdeel
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/coaching-voor-raads-en-collegeleden/

X online

Integriteitstraining met raadsleden
1-2 dagdelen
Nederlands Debat Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/het-integriteitsgesprek/

X online

Deugt u? Integriteit en de dilemma’s van het politieke ambt.
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.debatinstituut.nl/trainingen/het-integriteitsgesprek/

X online

Omgaan met dilemma’s van het politieke ambt
1 avond
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/integriteit/

X online
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Hoe goed is jouw raadsdebat? Wat vindt de Mystery Burger van jouw vergadering?
2+ bijeenkomsten
Perikles Instituut
X online
www.periklesinstituut.nl/diensten/raadsobservatie/
Meer politiek over stoeptegels. Het kaderstellend debat in de praktijk. Kaderstellen,
want het hoogste orgaan ben je niet voor niks
2+ bijeenkomsten
Perikles Instituut
X online
www.periklesinstituut.nl/diensten/kaderstellen/
Mysterie Burger Masterclass
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/2020/02/19/mysteryburgermasterclass/

X online

Samen maak je het debat beter. Een goed debat maak je samen, de eﬀectiviteit van de vergadering
2+ bijeenkomsten
Perikles Instituut
X online
www.periklesinstituut.nl/diensten/een-goed-debat-maak-je-samen/
Scherper, duidelijker en inzichtelijker. Maak de politiek beter!
1-2 dagdelen
Perikles Instituut
www.periklesinstituut.nl/diensten/rol-van-de-volksvertegenwoordiging/
Workshop Raad aan het stuur
2 uur

Pro Demos

Integriteit; Soms gaat het onbedoeld mis
Op aanvraag
Segment
www.segment.nl/cursuskalender/186/raad-en-daad-integriteit

X online

X online
X online

Meer samenleving, minder overheid; De rol van de raad in een participatiesamenleving
Op aanvraag
Segment
X online
www.segment.nl/home/agenda/evenement/raad-en-daad-meer-samenleving-minder-overheid_utrecht
Hoe kan ik mijn rol als volksvertegenwoordiger goed uitvoeren?
1 uur per raadslid
SEP
www.sep.nl/gemeenteraad/

X online

Veranderende rol van de gemeenteraad
1 avond
SEP
www.sep.nl/gemeenteraad/

X online

Evaluatie en bijstellen
N.t.b.
www.sep.nl/gemeenteraad/

X online

SEP

Training (burger)participatie voor de raad
4 uur
SIR
www.sir.nl/trainingen/training-participatie-voor-de-raad/

X online

Training: de opgavegerichte gemeenteraad
2 dagen (4 dagdelen)
Vitale Overheid
www.vitaleoverheid.nl/training-opgavegerichte-gemeenteraad

✔ online
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OVER WELKE COMPETENTIES
BESCHIKT EEN SUCCESVOL
RAADSLID?
Wat maakt een raadslid tot een goed raadslid? En wat is daarvoor nodig? Het competentieprofiel laat zien met welke
kernvaardigheden je je als raadslid kunt onderscheiden. De competentiescan brengt in beeld hoe u zich het snelst zo
kunt verbeteren dat ook u binnenkort al die competenties bezit. Het competentieprofiel en -scan zijn ontwikkeld door
organisatieadviesbureau Berenschot.

COMPETENTIEPROFIEL

COMPETENTIESCAN

Het competentieprofiel laat zien wat een goed
raadslid bezit en waar een raadslid zich op kan
ontwikkelen. Competenties zijn opgebouwd
uit kennis, vaardigheden, motivatie en
persoonskenmerken. Dit zijn eigenschappen die
vaak niet aan de buitenkant te zien zijn.

De competentiescan is een zelfscan waarmee
u inzicht krijgt in hoe u scoort op de tien
(of twaalf) competenties. Dit biedt houvast
bij het kiezen van cursussen, trainingen en
opleidingen die de Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden aanbiedt.

DE TIEN COMPETENTIES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Communiceren en luisteren
Initiatief
Omgevingsbewustzijn
Onderhandelen
Overtuigingskracht
Samenwerken
Inlevingsvermogen
Analytisch vermogen
Resultaatgerichtheid
Integriteit

VOOR FRACTIEVOORZITTERS ZIJN
ER NOG TWEE AANVULLENDE
COMPETENTIES:
11. Coachen
12. Sturend vermogen

U kunt iedere competentie ontwikkelen. De ene vergt soms wel meer inspanning dan de andere. Het is lastiger om competenties
te ontwikkelen die sterk zijn gekoppeld aan persoonskenmerken. Toch is het de moeite waard om hier als raadslid tijd en energie
in te steken; u wordt een completer raadslid en u ook buiten het raadswerk maakt u stappen. Het in kaart brengen van uw sterke
en zwakke punten helpt u ook als fractie vooruit: met inzicht in elkaars krachten en ontwikkelpunten kunt u als groep effectiever
samenwerken en een gezamenlijke leer- en ontwikkelagenda opstellen.

COMPETENTIESCAN MAKEN
U maakt de competentiescan door een account aan te maken op www.raadsleden.nl. U kunt de zelfscan vervolgens invullen,
waarna u direct het resultaat te zien krijgt. Bij het inzien van het resultaat krijgt u ook advies mee over welke cursussen u kunt
volgen om de competenties te ontwikkelen waar u het minst op scoort.
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De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat voor ondersteuning,
ontmoeting en belangenbehartiging voor raadsleden.

Ondersteuning
• Digitale leeromgeving
• Ombudsfunctie
• Vertrouwenspersoon bij
bedreiging & intimidatie

Ontmoeting
• Raadsacademie
• Raadsledencongres
• Themabijeenkomsten
bij u in de regio

Belangenbehartiging
• Voor faire vergoedingen
• Voor betere toerusting
• Voor meer zeggenschap
in regionale verbanden

Lidmaatschap
Het lidmaatschap biedt vele voordelen: u kunt onze bijeenkomsten bijwonen, u hebt
toegang tot de Digitale leeromgeving en u versterkt hét netwerk en de stem van
raadsleden. Bovendien kunt u als lid altijd gebruik maken van de juridische vraagbaak en informeren wij u wekelijks over de belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor raadsleden.
Voor wie?
• Gemeenteraadsleden

• Commissie/
burgerraadsleden

• (BES-)Eilandsraadsleden

Kosten
Een individueel lidmaatschap kost E 84 per jaar. Wanneer de gehele raad
collectief lid wordt, is het maar E 47 per raadslid. De Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden geldt als beroepsvereniging: dat betekent dat de contributie
door de gemeente wordt vergoed.

www.raadsleden.nl • info@raadsleden.nl • 070 – 373 8195 • Postbus 30435 • 2500 GK Den Haag

