Bij ons leer je de wereld kennen

“Learn the rules like a professional, so you can break them like an artist.”
― Pablo Picasso
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1.

Inleiding

Op verzoek van Raadslid.Nu, Ned. Vereniging voor Raadsleden, heeft het Centre for
Professional Learning – het expertise centrum leren en ontwikkelen van Universiteit Leiden bij raadsleden geïnventariseerd hoe zij invulling geven aan de eigen rol en welke
ontwikkelbehoeften dit met zich meebrengt. De wens van Raadslid.Nu, Ned. Vereniging voor
Raadsleden, is daarbij het komen tot een maatwerkprogramma met aandacht voor
verschillende kwaliteiten en behoeften van raadsleden.
Het Centre for Professional Learning heeft gesprekken gevoerd met raadsleden, griffiers,
politieke partijen, inhoudelijk experts en burgemeesters en een survey uitgezet die door 653
raadsleden werd beantwoord. De input en de daar uit voortkomende inzichten zijn
meegenomen in de ontwikkeling van onderliggend basis opleidingsprogramma.
Het basis opleidingsprogramma wordt in dit document beschreven. In hoofdstuk 2 wordt kort
de veranderende context beschreven waarin raadsleden actief zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de
doelen, de uitgangspunten voor het programma en de achtergrond voor de gekozen structuur.
Hoofdstuk 4 geeft een schematische weergave van het programma in de vorm van een
opleidingskaart met daarin de verschillende trainingen die voor raadsleden van belang kunnen
zijn en een korte uitleg daarvan. In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste aanbevelingen
besproken die uit de inventarisatie naar voren kwamen. De bijlage tenslotte geeft een kader
voor de invulling van het opleidingsprogramma met een korte beschrijving van de trainingen
die in de leerkaart zijn opgenomen.1

1
In een parallel traject heeft Berenschot in opdracht van Raadslid.Nu, Ned. Vereniging voor Raadsleden, een
competitieprofiel van raadsleden beschreven. Aan dat profiel is een scan verbonden, een instrument waarmee raadsleden zich
een spiegel kunnen voorhouden als het gaat om hun ontwikkelmogelijkheden. Op basis van de scan kunnen zij gericht zoeken
naar passende vormen van ondersteuning en scholing.
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1.

Raadsleden in tijden van verandering

Het krachtenveld rond gemeenten is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. Door
toenemende taken en bevoegdheden in het lokaal bestuur onder meer door allerlei
decentralisaties is het werkveld van de gemeenteraad dynamischer en complexer geworden.
Daarbij is ook het domein overheid, markt en maatschappij steeds meer met elkaar verweven.
De Raad staat voor flinke opgaven die betrekking hebben op allerlei vraagstukken zoals
bijvoorbeeld het sociaal domein, veiligheid en criminaliteit. Deze thema’s zijn meer dan
voorheen met elkaar verbonden en vragen van de Raad om passende oplossingen. De
toegenomen zichtbaarheid van raadsleden en de snelheid van allerlei nieuwe ontwikkelingen
hebben ervoor gezorgd dat raadsleden op meerdere borden tegelijkertijd moeten kunnen
schakelen en ze zijn gedwongen sneller dan vroeger te reageren. De Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) spreekt in zijn advies ‘niet alleen een ambt maar ook een ambacht 2’ over een
24-uurs politicus. Dit terwijl een raadslid, zo blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek
2017, gemiddeld 16 uur per week tijd besteedt aan het raadswerk.
De beperkte tijd die raadsleden hebben voor hun raadswerk veroorzaakt een
informatieachterstand bij de Raad ten aanzien van het college. In combinatie met de hoge
verwachtingen is het risico dat de Raad hierdoor niet altijd weloverwogen beslissingen kan
nemen wat ten koste kan gaan van het functioneren van het lokaal bestuur. Een ander
aandachtspunt is dat er verschillende rolopvattingen bestaan onder raadsleden over hun rol als
raadslid.
De verschillende rollen van de raad zijn nauw met elkaar verweven maar zorgen tegelijkertijd
ook voor enige verwarring onder raadsleden. De invulling van de kaderstellende en
controlerende taak wordt als lastig ervaren door de omvang en complexiteit van de opgaven.
Desondanks leggen raadsleden hier de nadruk op en besteden zij soms veel meer tijd dan hen
lief is aan stukken lezen en vergaderen in het gemeentehuis. Terwijl door te focussen op hun
externe rol gemeenteraadsleden hun controlerende en kaderstellende rol beter zouden kunnen
invullen. 3
Door de continue veranderende context voor raadsleden en de complexiteit van het ambt is
aandacht voor deskundigheidsbevordering en ruimte voor ontwikkeling en reflectie een must
geworden.

2
3

Niet alleen een ambt maar ook een ambacht. De kwaliteiten van burgemeesters, raadsleden en wethouders (Rob, 2016).
15,9 uur – de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie (Rob, 2016).
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2.

Opleidingsprogramma

Het doel van het opleidingsprogramma is het inhoudelijk functioneren van raadsleden
versterken(i), de aantrekkelijkheid van het ambt van raadslid vergroten (ii) en de
employability van raadsleden verhogen (iii) door raadsleden via het programma een
aantoonbare persoonlijke ontwikkeling te bieden, waar zij tijdens en ook na hun ambtstermijn
als professional baat bij hebben.
Het programma biedt raadsleden een overzicht dat hen helpt een eigen ontwikkelroute vorm
te geven, een platform om elkaar te inspireren elkaars verschillen te benutten en een handvat
om de verschillende rollen die een raadslid heeft te vervullen beter te leren beheersen.
Het opleidingsprogramma is gericht op alle beginnende en zittende raadsleden. Het gaat
daarbij om een brede doelgroep. Het ervaringsniveau en de grootte van de gemeente en
daarmee samenhangend het takenpakket en de context, waarbinnen deelnemers actief zijn,
verschilt. De politieke achtergrond en de daarmee samenhangende al dan niet bestaande
ondersteuning en opleiding vanuit de eigen politieke partij, leidt ook tot verschillen en
diversiteit in leerbehoefte binnen de doelgroep.
3.1 Uitgangspunten van het programma
Uit de verschillende gesprekken is een algemene lijn te destilleren voor een collectief
opleidingsprogramma voor raadsleden. Naast inhoudelijke thema’s en het vermogen de
wereld buiten en binnen het stadhuis te verbinden is aandacht voor houding en gedrag en
ruimte nemen voor persoonlijke reflectie daarbij een veel genoemd punt. Tegelijkertijd zijn de
behoeften dusdanig verschillend - mede door de accenten op verschillende rollen- dat
individueel maatwerk nodig is. De uitdaging daarbij blijft hoe te werken aan de eigen
deskundigheidsbevordering in het beperkte aantal uren dat raadsleden besteden aan hun
raadlidmaatschap.
Op basis van de inventarisatie komen een aantal belangrijke uitganspunten naar voren die
dienen als pijlers onder het programma.
Individuele ontwikkelbehoefte. In Nederland hebben we een lekenbestuur voor
lokale volksvertegenwoordiging. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen en raadslid
worden. Er zijn geen opleidingsvereisten en raadsleden zijn parttime betaalde
vrijwilligers. Dat is voor de verbinding met de samenleving zeer belangrijk. Er is
geen ideaal plaatje van hoe een raadslid zou moeten functioneren. Er zijn
evenveel plaatjes als raadsleden. Ieder raadslid heeft zijn of haar eigen startpunt,
ervaring, drijfveren en ambities. Daarom sluit het programma aan bij de
individuele ontwikkelbehoefte van ieder raadslid. Startpunt van het programma
is dus het individuele raadslid en zijn/haar drijfveren en ontwikkelbehoefte en de
vraag welke betekenis hij/zij geeft aan het ambt.
Individuele leerroute. Het programma biedt vervolgens een handvat om vorm te
geven aan die ontwikkelbehoefte en drijfveren. Het is een mogelijke invulling van
hoe die te begeleiden. Het geef een overzicht van hoe en waarmee een raadslid
5

zich zou kunnen en moeten ontwikkelen en helpt hen de juiste begeleiding te
vinden bij hun wens het ambt zo effectief mogelijk en op eigen wijze in te vullen.
Raadsleden bepalen zelf welke invulling zij eraan geven, welke volgorde zij kiezen
en welk tijdspad zij volgen.
Verschillende rollen. Het programma volgt in de opbouw de verschillende rollen
die raadsleden in de uitvoering van hun ambt vervullen. Als
volksvertegenwoordiger vertolken zij de rol van politieke belangenbehartiger,
kadersteller of controleur. Iedere rol vraagt van hem/haar andere kennis,
vaardigheden en een andere opstelling als het gaat om hoe hij/zij zich verhoudt
tot de verschillende spelers. Daarnaast heeft ieder raadslid andere affiniteiten met
die rollen en legt in de uitvoering van zijn/haar ambt verschillende accenten
tussen de rollen.
Lokale context. Het programma waardeert verschillen en biedt maatwerk in
zoverre dat ieder raadslid zelf bepaalt welke training of cursus hij/zij afneemt.
Daarnaast sluiten de verschillende cursussen/trainingen zoveel mogelijk aan bij
de lokale context van de individuele raadsleden/raden. Daarbij onderscheidt het
programma de historie, dynamiek en verhoudingen van de lokale situatie (A) en
de lokale gemeentelijke opgaven (B).
Praktijk en toepassingsgericht. Het programma sluit aan bij de dagelijkse praktijk
en actualiteit van het raadswerk en combineert de uitvoering met verdieping en
ontwikkeling. Trainingen en cursussen worden parallel aan de (politieke) agenda
van de raad aangeboden. Een deel van het programma heeft de vorm van colleges
en trainingen, een deel de vorm van (peer to peer) coaching, het grootste deel
van het leren vindt in de praktijk plaats. Het leren vindt zowel op individueel
niveau, in fractieverband als collectief als Raad plaats.
Regionale ondersteuning en uitwisseling. Het programma werkt met regionale
kenniscentra in de vorm van Universiteiten en Hogescholen in de regio. Omdat
er binnen regio’s veel thematische overlap is, kan de vertaling van het programma
naar de lokale context daar plaatsvinden. Tegelijk is dit een mogelijkheid om
raadsleden in staat te stellen te leren van collega’s uit andere gemeenten. Waarbij
de grote steden als regio kunnen gelden.
In ontwikkeling en behoeften gestuurd. Het programma is een open en ‘levend’
programma dat met de raadsleden de komende raadsperiode verder wordt
ontwikkeld. Gedurende de raadsperiode onderzoekt Raadslid.Nu, Ned. Vereniging
voor Raadsleden, samen met de raadsleden waar het programma verder kan
groeien als het gaat om verdere aansluiting op de veranderende behoeften van
raadsleden.
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3.2

Drieledige rolopvatting van raadslid

Met een scherp oog voor de verschillende leerbehoeften en de daarmee gepaard gaande aanpak
van maatwerk biedt het opleidingsprogramma een generiek kader en overzicht om raadsleden
te helpen hun ontwikkelvraag vorm te geven. Het programma sluit aan bij het onderscheid
van de verschillende rollen die raadsleden vervullen.
Als volksvertegenwoordiger vertolken raadsleden drie verschillende rollen, samenhangend met
de verschillende ‘gedaanten’ van de raad. Iedere raad is naast één (juridische) instelling tegelijk
ook drie (sociologische) “instituties”: drie contexten met verschillende verwachtingen,
gedragsregels en persoonlijke betrekkingen waar raadsleden onderdeel van uit maken en
waarin zij actief participeren 4.
In het verlengde daarvan is in de eerste plaats sprake van de Raad als instituut 5 waarbij de
Raad zich gedraagt als een eenheid, meestal tegenover het college van B&W. Die eenheid
weegt als ‘hoeder van het algemeen belang’ verschillende belangen af en kan als zodanig ook
optreden tegenover de gezamenlijke belangenorganisaties of media. Daarnaast opereert de
Raad in de arena en beraadslaagt en besluit zij langs de lijnen van partijfracties en de
partijpolitieke loyaliteit. Afhankelijk van hun organisatie en van de eigen plaats van de Raad,
kunnen partijbesturen een sterk disciplinerende en sturende rol spelen jegens hun raadsleden.
Ten slotte kan men spreken over de marktplaats: een bestel van parlementariërs, in al dan niet
formeel georganiseerde groepen, dwars door de fracties heen en gebaseerd op gedeelde
maatschappelijke belangen en zijn zij meer of minder nauw verbonden met organisaties en
instelling buiten het stadhuis.
Raadsleden vervullen de rol van politieke belangenbehartiger, kadersteller en controleur.
Iedere rol kent een eigen speelveld en beoogt een eigen toegevoegde waarde te realiseren.
De rol van politieke belangenbehartiger richt zich op de eigen politieke agenda. De aandacht
gaat bij deze rol uit naar standpuntbepaling in afstemming met de eigen fractie en de
positionering en profilering ten opzichte van de overige politieke partijen in de Raad. Beoogd
wordt zoveel mogelijk van de eigen standpunten door de Raad geaccordeerd te krijgen en
daarbij een zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. De relevante speelvelden bij deze rol zijn: de
eigen fractie en andere politieke partijen; en de media. In de bovengenoemde terminologie
betreft het hier de Raad in de gedaante van ‘arena’.
Bij de rol van kadersteller richt de aandacht zich voornamelijk op beleidsbepaling, afbakening
en facilitering van activiteiten in partnerschap met of met medewerking van maatschappelijke
partijen en belangengroepen. Het relevante speelveld bevindt zich overwegend buiten het
gemeentehuis en het raadslid zal daarbij vaak met (een aantal) andere partijen in de Raad
samen optrekken. In de eerdergenoemde terminologie betreft het hier ook wel de Raad in de
gedaante van ‘marktplaats’.
4

Anthony King, Modes of Executive – Legislative Relations: Great Britain, France and West-Germany, in: Legislative Studies
Quaterly, Vol. 1, Nr. 1 (1976), 11 – 36.
5
J.Th.J. van den Berg, Het parlement: één instelling, drie instituties’, in: J.Th.J. van den Berg e.a. (red.), Het Parlement.
Staatsrechtconferentie 2006, Nijmegen: Wolf, 2007, 15 – 37.
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De nadruk bij raadsleden ligt nu vaak op de controlerende rol. De sterk toegenomen taken en
verantwoordelijkheden van gemeenten maken controle door de Raad op de uitvoering van het
gemeentelijke takenpakket en het bewaken van de grote lijn van groot belang. Het relevante
speelveld bevindt zich daarbij grotendeels binnen het stadhuis, in de relatie tot het College van
B&W en indirect het ambtelijk apparaat. Daarbij kan de Raad controle en
verantwoordingsprocessen samen met inwoners en instellingen vorm geven 6. In de
bovengenoemde terminologie betreft het hier vooral de Raad in de gedaante van ‘instituut’.
De kaderstellende, controlerende, volksvertegenwoordigende rol zijn niet gescheiden, maar
onderling nauw verbonden en voor raadsleden vaak gelijktijdig van belang. Het vergt van
raadsleden een voortdurend vinden van een gezonde balans tussen de verschillende rollen.
Iedere rol vraagt daarbij andere kennis, vaardigheden en houding als het gaat om hoe men als
raadslid zich verhoudt tot de verschillende spelers en wat men beoogt te bereiken.

4. Uitleg programma
De individuele leerroute van ieder raadslid die deelneemt aan het programma begint bij de
vraag ‘Hoe wil jij betekenis geven aan jouw rol als raadslid en de ontwikkeling van jou als
persoon?’ Wat willen zij bereiken? Waar zit de gewenste ontwikkeling, waar sluit het leren op
aan? Raadsleden brengen in kaart waar hun individuele ontwikkelbehoefte ligt en hoe zij
daarmee willen gaan in de komende raadsperiode? Als startpunt gebruiken zij daarnaast de
door Berenschot ontwikkelde competentiescan aan de hand waarvan zij in kaart brengen op
welke competenties zij zich verder zouden kunnen ontwikkelen.
Hoe kijken raadsleden naar vakmanschap?
“De samenleving ordenen en vooruit helpen, geluiden uit de samenleving verbinden aan politieke
agenda en structuur van de organisatie om het algemeen belang te dienen.”
“Een verbinding maken tussen de lokale samenleving en de beleidswereld waarin besluiten
worden genomen. In staat zijn die te matchen. En je bewust zijn dat besluiten die je neemt, effect
hebben op heel veel mensen.”
“Het vermogen om grote visies om te kunnen zetten in speerpunten en voorstellen, schakelen van
het grote verhaal naar het kleine verhaal en andersom. Waarom vind je dit, op welk grotere
kompas vaar je, kunnen beargumenteren.”
“Je bent altijd volksvertegenwoordiger en dat doe je door kaders te stellen en te controleren en je
raadslidmaatschap te beschermen tegen de druk van de organisatie.”

6

Bas Denters, ‘Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur’, 2015, 14-16.
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BASIS OPLEIDINGSPROGRAMMA RAADSLEDEN
PRINCIPES

INDIVIDUELE ONTWIKKELINGSBEHOEFTE
• PERSOONLIJKE DRIJFVEREN, BETEKENIS,
AMBITIE EN TALENTEN ALS UITGANGSPUNT

INDIVIDUELE LEERROUTE
• EIGEN INVULLING, EIGEN VOLGORDE, EIGEN
TIJDSPAD
VERSCHILLENDE ROLLEN
ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER BEN JE EEN
• POLITIEKE BELANGENBEHARTIGER
• KADERSTELLER
• CONTROLEUR

LOKALE CONTEXT
• LOKALE HISTORIE, DYNAMIEK,
VERHOUDINGEN
• LOKALE EN REGIONALE OPGAVEN

REGIONALE ONDERSTEUNING
EN UITWISSELING
• KENNISCENTRA
• PEER TO PEER

PRAKTIJKGERICHT
• VERBINDING RAADSWERK
• TOEPASSINGSGERICHT
• STRATEGISCHE AGENDERING
• RAAD ALS COLLECTIEF

IN ONTWIKKELIING
• GROEI
• BEHOEFTENGERICHT
• INVLOED RAADSLID

HOE KAN IK BETEKENIS GEVEN AAN MIJN ROL ALS RAADSLID
EN MIJ ALS PERSOON VERDER ONTWIKKELEN?

VO

R T EG
E
V
S
LK

ENWOORD

I GE

R

KENNIS
ROL & TAKEN
RAADSLID 1

VEILIGHEID
CRISISSITUATIES

INSTRUMENTEN
VAN DE RAAD 1

HOE VIND IK
MIJN WEG IN DE
GEMEENTELIJKE
ORGANISATIE
-

STAATS- EN
GEMEENTERECHT

ACTUELE
THEMA’S 1

GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN 1

GEMEENTEFINANCIEN
EN -BELASTINGEN

VAARDIGHEDEN
INSTRUMENTEN
VAN DE RAAD

INTEGRITEIT 2

OMGAAN MET AGRESSIE
ZICHTBAARHEID
STORYTELLING
PRESENTEREN
MEDIATRAINING
SOCIAL MEDIA

COMMUNICATIE
- GESPREKSVAARDIGHEDEN
- UITSTELLEN
OORDEEL

HOUDING

OMGAAN
MET WERKDRUK

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
ROL EN TAKEN RAADSLID 2

EIGEN
INFORMATIEPOSITIE

POLITIEK-BESTUURLIJKE
SENSITIVITEIT

INTEGRITEIT 1

INFORMATIEPOSITIE
ACTUELE THEMA'S
- SNELLEZEN
- KRITISCH LEZEN
ROL & TAKEN
- ONDERZOEK
RAADSLID 1
INSTELLEN
ROL EN TAKEN
- VAN DATA
RAADSLID 2
NAAR STURING
STAATS- EN
GEMEENTERECHT
PERSOONLIJKE
EFFECTIVITEIT
INSTRUMENTEN
VAN DE RAAD 2 INSTRUMENTEN
SAMENWERKING RAAD
VAN DE RAAD 1
OMGAAN
MET
WERKDRUK

SAMENWERKING
RAAD

SAMENWERKEN FRACTIE

HOE ZIET DE
GEMEENTE ER UIT?

PRESENTEREN

IMPACT

INTEGRITEIT 3
GEMEENINTEGRITEIT 3
HOE VIND IK MIJN
VAN DE STRAAT
SCHAPPELIJKE
WEG IN DE
OMGAAN
MET
WERKDRUK
REGELINGEN
2
NAAR DE RAAD
GEMEENTELIJKE
ROL EN TAKEN RAADSLID 2
PARTIJ
ORGANISATIE
OPVATTINGEN
DEBATTEREN
SAMENWERKING MAATSCHAPPELIJK VELD
POLITIEK-BESTUURLIJKE SENSITIVITEIT
GEMEENHOE ZIET DE
PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
SCHAPPELIJKE
VAN DATA
GEMEENTE
REGELINGEN 1
INSTRUMENTEN
NAAR STURING
SAMENWERKING FRACTIE
ER UIT?
VAN DE RAAD 2
INFORMATIEPOSITIE
VOORSTEL SCHRIJVEN GEMEENSCHAPPELIJKE
KRITISCH
LEZEN
REGELINGEN 2
VISIE FORMULEREN
DEBATTEREN
HOE VIND IK MIJN
VAN BELANGEN
WEG IN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE
INVLOED
NAAR KADERS
GEMEENTELIJKE
REGELINGEN 1
- ONDERHANDELEN
ORGANISATIE
- OVERTUIGEN
ROL & TAKEN RAADSLID 1
INSTRUMENTEN
ACTUELE THEMA'S
VAN DE RAAD 1
INTEGRITEIT 3

HOE ZIET DE GEMEENTE ER UIT?

STAATS- EN GEMEENTERECHT

GEMEENTEFINANCIEN EN -BELASTINGEN

DOELEN
• EEN OVERZICHT, DAT HELPT EEN EIGEN ONTWIKKELPAD
VORM TE GEVEN
• EEN PLATFORM OM ELKAAR TE INSPIREREN ELKAARS
VERSCHILLEN TE BENUTTEN
• EEN HANDVAT OM VERSCHILLENDE ROLLEN BETER TE
LEREN BEHEERSEN
• EEN MANIER OM EMPLOYABILITY TE VERSTERKEN

IMPACT
• BETEKENIS GEVEN AAN JE ROL ALS RAADSLID
• MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN AANPAKKEN
• BIJDRAGEN AAN REALISEREN POLITIEKE
AGENDA
• BIJDRAGEN AAN VERSTERKEN DEMOCRATISCHE
RECHTSSTAAT

4.1

Aandacht voor kennis, vaardigheden en houding

Bij het ontwikkelen en leren van professionals onderscheiden we een drietal domeinen: kennis,
vaardigheden en houding. Het opleidingsprogramma voor raadsleden maakt gebruik van dit
onderscheid ten behoeve van de ordening en zinvolle indeling van de leerinterventies en de
aan de domeinen gerelateerde leervragen.
Kennis Kennis betreft de inhoudelijke component van het raadslidmaatschap. Het gaat hier
om het vergroten van kennis en inzicht in relevante inhoudelijke vraagstukken, het bekend
zijn met de bevoegdheden, rechten en plichten van het raadslidmaatschap en om de kennis en
goed begrip van het systeem waarin raden en raadsleden functioneren. Succesvol raadslid zijn
is afhankelijk van kennis, maar als raadslid is het niet nodig om alles te weten en onmogelijk
om evenveel kennis over ieder dossier te hebben als bijvoorbeeld beschikbaar binnen het
ambtelijk apparaat. De nadruk ligt hier op hetgeen je moet weten als raadslid om richting te
kunnen geven aan de eigen (politieke) prioriteiten en op niveau met B&W in gesprek te gaan.
De leerinterventies zijn gericht op kennisoverdracht en informatieverschaffing. De nadruk ligt
op het cognitieve vlak: het gaat om ‘weten en begrijpen’.
Vaardigheden Bij vaardigheden ligt de nadruk op ‘kunnen’. Het betreft hier niet zozeer leren
door luisteren (kennis), maar ‘ervarend leren en leren door doen’. Succesvol raadslid zijn
betekent effectief kunnen optreden en invloed weten uit te oefenen, in de politieke arena, in
contact met maatschappelijke partijen en in relatie tot B&W. Daarbij kan het gaan om het
versterken van eigen individuele, persoonlijke vaardigheden als raadslid, maar ook om
collectieve vaardigheden voor de raad als geheel.
Leerinterventies betreffen oefenen en experimenteren, met aandacht voor een breed palet aan
communicatieve vaardigheden en overtuigend optreden.
Houding en gedrag Houding en gedrag zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling. De nadruk
ligt op ‘willen zijn en laten zien’. Hierbij gaat het op ‘leren door reflecteren en internaliseren’.
Uit de gesprekken blijkt dat aandacht voor houding en gedrag belangrijk wordt gevonden. Het
blijkt lastig om elkaar aan te spreken en feedback te geven op houding en gedrag.
Leerinterventies betreffen het werken aan het (zelf)reflectief vermogen en persoonlijke
coaching en assessments kunnen hier een onderdeel van zijn. Onderdeel is het vergroten van
het reflectief en zelfreflectief vermogen. 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 dus een lange termijn investering. Voor alle drie de domeinen, kennis,
vaardigheden en gedrag, geldt dat de nadruk van het opleidingsprogramma voor raadsleden
ligt op aansluiting op de praktijk. De leerinterventies vragen maatwerk en zijn gericht op
toepasbaarheid in de eigen werkcontext.
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5.

Aanbevelingen

1.

Uit de gesprekken en de survey bleek dat 88% van de (653) ondervraagden het belang
van opleiding voor het werk van raadsleden onderstreepten. Tegelijk gaf een groot deel
van de geïnterviewde mensen aan dat ze het gebrek aan tijd als een struikelblok zagen.
Daarom raden wij aan bij de implementatie van het programma rekening te houden
met de agenda van de verschillende raden. Een mogelijkheid kan zijn om de lokale
facilitering van het programma in samenspraak te doen met de verschillende griffies en
fractievoorzitters.

2.

Een mogelijk antwoord op het gebrek aan tijd zou online aanbod van trainingen
kunnen zijn. Voor een groot deel van de kennis trainingen en een aantal
vaardigheidstrainingen zou online aanbod passend kunnen zijn. Financieel kunnen
online toepassingen ook interessant zijn, aangezien ontwikkelkosten vaak eenmalig
zijn en het aanbod voor een groot aantal afnemers (her)gebruikt kan worden. Tegelijk
is het ook belangrijk om blended learning vormen te gebruiken. Wij kregen in
meerdere gesprekken terug dat veel raadsleden niet gewend zijn te werken met online
toepassingen en dat zij als gevolg daardoor vroegtijdig afhaken. Blended learning kan
verdieping stimuleren doordat deelnemers al met basiskennis beginnen aan een
training. Wij raden aan nader te onderzoeken hoe online en blended learning het
programma kan versterken.

3.

Het programma draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het ambt en
de employability van raadsleden. Het programma kan baat hebben bij een vorm van
certificering waarmee raadsleden een erkenning krijgen voor de gevolgde leerlijn en de
ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm
deelcertificaten per training, het verzamelen van PE punten of het certificeren van de
opleiding vanuit bijvoorbeeld Raadslid.Nu, Ned. Vereniging voor Raadsleden, in
samenwerking met Universiteit Leiden of een andere academische partner. Wij raden
aan verder te onderzoeken hoe een dergelijk certificering vorm zou kunnen krijgen om
hier over te kunnen communiceren naar potentiele deelnemers.

4.

Voor de ontwikkeling van vaardigheden, het oefenen met houding en gedrag en het
geven van feedback is een vertrouwelijke sfeer en een veilige leeromgeving van belang,
zodat de deelnemers initiatieven nemen om te experimenteren met nieuw gedrag en
vragen durven te stellen over hun eigen functioneren. Wij adviseren een dergelijke
vertrouwelijkheid expliciet te maken en bij aanvang heldere afspraken te maken met de
verschillende aanbieders en de deelnemers.

5.

Als aangegeven is het programma voortdurend in ontwikkeling en behoeften gestuurd.
Het programma heeft baat bij een stapsgewijze ontwikkeling waarbij het
eigenaarschap van die ontwikkeling in handen is van Raadslid.Nu, Ned. Vereniging
voor Raadsleden, en de doelgroep van raadsleden. Het programma geeft de ruimte om
het aanbod regionaal en lokaal verder invulling te geven met gebruikmaking van de
daar beschikbare kennis expertise. Wij adviseren om een klankbordgroep op te richten
bestaande uit raadsleden die vanuit het netwerk voortdurend blijven ophalen wat de
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actuele behoeften zijn. Daarnaast raden wij aan het programma jaarlijks te evalueren
en aan te vullen.
6.

Voor een deel van de in het programma beschreven trainingen bestaat reeds een ruim
aanbod. Een aantal van de trainingen zal nieuw ontwikkeld dienen te worden.
Politieke partijen nemen de opleiding van hun leden zeer serieus en hebben in de loop
der jaren ruime ervaring opgebouwd met het ontwikkelen van passend aanbod. Het
programma heeft dan ook geenszins ten doel het aanbod van politieke partijen te
doorkruisen of daarvoor als substituut te dienen. Het is bedoeld om van meerwaarde
te zijn voor alle betrokken partijen en het bestaande aanbod daar waar mogelijk en
gewenst aan te vullen en te versterken. Waar het primair gaat om politiek
gedachtengoed en om politieke voorkeurstijlen laat het programma het aanbod aan
politieke partijen. Wij raden aan verder in kaart te brengen wat het bestaande aanbod
is en in hoeverre het bestaande aanbod aansluit bij de behoeften.

7.

Het programma vraagt maatwerk. Het sluit aan bij de persoonlijke behoeften van
raadsleden en hun praktijk en lokale context. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van
de begeleiding. Wij raden aan verder te onderzoeken hoe die kwaliteit kan worden
vastgesteld en gewaarborgd bij een groot en verschillend aantal aanbieders. Een optie
zou kunnen zijn de coördinatie van het aanbod door Raadslid.Nu, Ned. Vereniging
voor Raadsleden, samen met de regionale kenniscentra te laten plaatsvinden.

8.

Op basis van de inventarisatie is het niet mogelijk tot een verdere onderbouwde en
gedeelde keuze te komen voor wat betreft aan te raden leerroutes. Welk leertraject
gegeven de leervraag van raadsleden het meest passend is, beoordelen raadsleden in
overleg met fractievoorzitters en griffiers per geval opnieuw. Het belang van de
verschillende thema’s die lokaal spelen, kan daarbij in grote mate bepalen of
trainingsaanbod individueel of collectief wordt ingezet. Een mogelijkheid zou zijn om
raadsleden en griffiers bij het uitzetten van de individuele en collectieve leerroutes
door een opleidingsadviseur te laten ondersteunen. Wij raden aan verder onderzoek te
doen naar een onderbouwing voor generieke leerroutes die passen bij een aantal
verschillende profielen van raadsleden.
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6.

Bijlage

Toelichting opleidingskaart raadsleden
Deze toelichting op de opleidingskaart is bedoeld als hulpmiddel en aanzet voor raadsleden,
fractievoorzitters en griffiers en de verschillende aanbieders. Aan de hand van deze toelichting
kunnen zij zich vanuit de individuele leervragen van raadsleden of collectieve leervragen
vanuit de Raad oriënteren op het bestaande en te ontwikkelen aanbod. Als benoemd is dit
aanbod niet uitputtend en blijkt de komende raadsperiode in hoeverre dit aanbod aansluit bij
de (veranderende) vraag. Welk leertraject gegeven de leervraag het meest passend is,
beoordelen raadsleden in overleg met fractievoorzitters en griffiers en/of een
opleidingsadviseur per geval opnieuw.
Voor startende raadsleden kan het een mooie basis zijn om Staats- en Bestuursrecht en
Gemeenterecht, Rol en Taken Raadslid 1, Instrumenten van de Raad 1, Hoe vind ik mijn weg
in de gemeentelijke organisatie?, Hoe ziet de gemeente eruit? en Actuele Thema’s 1, op te
pakken.
6.1 Politieke belangen behartiger
De rol van politieke belangenbehartiger richt zich op de eigen politieke agenda. De aandacht
gaat bij deze rol uit naar standpuntbepaling in afstemming met de eigen fractie en de
positionering en profilering ten opzichte van de overige politieke partijen in de raad. Beoogd
wordt zoveel mogelijk van de eigen standpunten door de raad geaccordeerd te krijgen en
daarbij een zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. De relevante speelvelden bij deze rol zijn: de
eigen fractie en andere politieke partijen en de media.
Kennis:
Kennis betreft de inhoudelijke component van het raadslidmaatschap. Het gaat hier om het
vergroten van kennis en inzicht in relevante inhoudelijke vraagstukken, het bekend zijn met
de bevoegdheden, rechten en plichten van het raadslidmaatschap en om de kennis en goed
begrip van het systeem waarin raden en raadsleden functioneren. Succesvol raadslid zijn is
afhankelijk van kennis, maar als raadslid is het niet nodig om alles te weten en onmogelijk om
evenveel kennis over ieder dossier te hebben als bijvoorbeeld beschikbaar binnen het ambtelijk
apparaat. De nadruk ligt hier op hetgeen je moet weten als raadslid om richting te kunnen
geven aan de eigen (politieke) prioriteiten en op niveau met B&W in gesprek te gaan.
De leerinterventies zijn gericht op kennisoverdracht en informatieverschaffing. De nadruk ligt
op het cognitieve vlak: het gaat om ‘weten en begrijpen’.
 Rol & taken raadslid I:
Omschrijving: Welke rollen heeft een raadslid en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat
wordt er van een raadslid verwacht en wat niet? Welke plek neemt de Raad in binnen het
openbaar bestuur? Met welke spelers moet een raadslid rekening houden en hoe verhouden zij
zich tot elkaar? Hoe is de Raad georganiseerd? Wat is de werkwijze van de Raad? Wat houdt
het reglement van orde in? Welke ongeschreven regels zijn er binnen de Raad?
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Leerdoel: Kennis en inzicht in de rol, taken en verwachtingen van een raadslid en de spelers en
verhoudingen. Kennis en inzicht in de ongeschreven regels van de Raad en het reglement van
orde van de Raad.
Leerinterventie: Informatiesessie & kennisclips (zowel online als offline)
 Instrumenten van de Raad I
Omschrijving: Wat zijn de instrumenten van de Raad? Welke instrumenten heeft een raadslid
tot zijn of haar beschikking? Wat houden de verschillende instrumenten als bijvoorbeeld
amendementen, moties, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstellen en interpellatierecht in? Hoe
dien je amendementen en moties in? Hoe stel je schriftelijke vragen op? Hoe maak je een
initiatiefvoorstel? Hoe maak je gebruik van het interpellatierecht?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de verschillende instrumenten die een raadslid ter beschikking
staat.
Leerinterventie: Informatiesessie (eventueel gecombineerd met een online leeromgeving,
blended learning)
 Staats –en bestuursrecht en gemeenterecht
Omschrijving: Welke positie neemt de Raad in bij het openbaar bestuur? Wat is dualisme?
Wat zijn de basisbeginselen van het gemeenterecht in? Wat zijn basisbeginselen van het staatsen bestuursrecht? En hoe beïnvloeden die het raadswerk?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de staats-, bestuursrechtelijke en gemeenterechtelijke
basisprincipes en het herkennen van de invloed die deze hebben op het werk van een raadslid.
Leerinterventie: College (eventueel gecombineerd met online toepassingen)
 Gemeenschappelijke regelingen I
Omschrijving: Hoe werken gemeenschappelijke regelingen? Welke gemeenschappelijke
regelingen zijn er binnen de gemeente van toepassing? Op welke manier hebben zij invloed op
het werk van raadsleden?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de werking van gemeenschappelijke regelingen en meer
specifiek de verschillende regelingen die toepassing hebben op het raadswerk.
Leerinterventie: Informatiesessie (eventueel gecombineerd met een online leeromgeving)
 Hoe vind ik mijn weg in de gemeentelijke organisatie?
Omschrijving: Hoe werkt de gemeentelijke organisatie? Op welke manier is een gemeentelijke
organisatie gestructureerd? Welke inhoudelijke deskundigen kun je waar vinden?
Leerdoel: Kennis en inzicht in structuur en werking van de gemeentelijke organisatie. Wegwijs
worden binnen de gemeentelijke organisatie.
Leerinterventie: Informatiesessie (eventueel ondersteund met online toepassingen)
 Hoe ziet mijn gemeente eruit?
Omschrijving: Hoe zien de historie, de geografische, de sociale en economische kaart van de
gemeente eruit?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de historie van de gemeente en de sociale en economische kaart
van de gemeente.
Leerinterventie: Informatiesessie (met online toepassingen)
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 Actuele thema’s I
Omschrijving: Welke thema’s zijn komende raadsperiode van belang en wie zijn de betrokken
spelers bij die thema’s? Welke invloed hebben de spelers? Te denken valt aan thema’s als:
Omgevingswet; Burgerparticipatie; Sociaal Domein; Energie transitie; Veiligheid.
Leerdoel: Kennis en inzicht van de thema’s op het raadswerk, de daarbij betrokken spelers en
de invloed die deze thema’s hebben op het raadswerk.
Leerinterventie: Kennisclips/Webinars
Vaardigheden:
Bij vaardigheden ligt de nadruk op ‘kunnen’. Het betreft hier niet zozeer leren door luisteren
(kennis), maar ‘ervarend leren en leren door doen’. Succesvol raadslid zijn betekent effectief
kunnen optreden en invloed weten uit te oefenen, in de politieke arena, in contact met
maatschappelijke partijen en in relatie tot B&W. Daarbij kan het gaan om het versterken van
eigen individuele, persoonlijke vaardigheden als raadslid, maar ook om collectieve
vaardigheden voor de raad als geheel.
Leerinterventies betreffen oefenen en experimenteren, met aandacht voor een breed palet aan
communicatieve vaardigheden en overtuigend optreden.
 Debatteren
Omschrijving: Wat is het doel van een debat? Hoe breng je overtuigend en effectief je
argumenten naar voren tijdens een debat? Op welke manier antwoord je op stellingen en/of
argumenten van andere partijen tijdens een debat? Hoe reageer je op moeilijke vragen?
Leerdoel: Een raadslid heeft zijn debatvaardigheden versterkt en weet hoe hij of zij kan
reageren tijdens een debat.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Presenteren
Omschrijving: Hoe kun je krachtig jouw standpunten en ideeën naar voren brengen? Op
welke manier verwoord je op een heldere en overzichtelijke manier je standpunt? Hoe houd je
de aandacht van je publiek vast? Hoe kom je over?
Leerdoel: Een raadslid kan zijn of haar standpunten en ideeën helder en overtuigend
overbrengen en weet hoe hij of zij overkomt.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Mediatraining
Omschrijving: Hoe werken verschillende media? Hoe kunnen zij bepaalde dossiers
beïnvloeden? Hoe kom jij over in de media? Hoe breng jij je boodschap en zorg je ervoor dat
deze krachtig overkomt? Hoe kun je de regie over jouw boodschap in eigen hand houden?
Hoe kan een mediaoptreden bijdragen aan het bereiken van jouw doelen?
Leerdoel: Het vergroten van de eigen vaardigheden als het gaat om omgaan met en inzetten
van media.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Sociale media
Omschrijving: Hoe kun je sociale media gebruiken om jouw boodschap te versterken en jouw
politieke doelen te bereiken? Hoe kun je jouw boodschap verpakken zodat je je een zo groot
mogelijk publiek bereikt? Hoe ga je om met de aandacht die je met jouw boodschappen
genereert?
Leerdoel: Het vergroten van de eigen vaardigheden als het gaat om omgaan met en inzetten
van social media.
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Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Storytelling
Omschrijving: In hoeverre kun je verhalen gebruiken om jouw boodschap krachtig en
effectief over te brengen en daarmee mensen aan je te verbinden? Hoe inspireer je anderen en
betrek je hen bij jouw verhaal? Hoe vertaal je op een effectieve manier jouw visie en waarden
richting anderen? Op welke manier kun je daarbij gebruik maken van persoonlijke
belevenissen?
Leerdoel: Een raadslid weet hoe hij anderen betrekt bij zijn boodschap en kan de
basisbeginselen van storytelling in praktijk brengen.
Leerinterventie: Training (aangevuld met online toepassingen)
 Eigen informatiepositie
Omschrijving: Op welke manier kun je effectief geluiden vanuit de samenleving verzamelen?
Wat zijn je belangrijkste eigen informatiebronnen? Hoe kun je een eigen informatiepositie
creëren? Hoe kun je je verbinden met verschillende doelgroepen? En hoe ga je met de
informatie die je ophaalt om?
Leerdoel: Een raadslid weet hoe hij geluiden in de samenleving ophaalt en welke
informatiestromen hem ter beschikking staan en heeft de vaardigheden om die stromen te
organiseren vergroot.
Leerinterventie: Training (aangevuld met online toepassingen)
 Van de straat naar de Raad
Omschrijving: Hoe kun je geluiden uit de lokale samenleving adresseren eventueel door
verwijzen naar of verbinden met en vertalen naar algemeen beleid? Hoe voer je het gesprek
met inwoners en hoe scheid je daarbij hoofd- en bijzaken? Wat laat je los? Hoe leg je beleid uit
aan inwoners? Waarin zitten de politieke elementen van wat je opvangt? En van waaruit wil je
redeneren: het algemeen belang van de gehele gemeenschap, je partijachterban of een
specifieke maatschappelijke groep?
Leerdoel: de eigen vaardigheden als het gaat om vertalen van belangen, het verbinden van de
wereld binnen en buiten het stadhuis en het scheiden van hoofd en bijzaken daarbij versterkt.
Leerinterventie: Training
 Actuele thema’s II
Omschrijving: Hoe ga je als raadslid effectief om met de invloed van deze thema’s op het
raadswerk? Welke dilemma’s en uitdagingen kom je hierbij tegen en hoe ga je daarmee om?
Leerdoel: Een raadslid heeft zijn vaardigheden om effectief met deze thema’s om te gaan
vergroot.
Leerinterventie: Workshop
 Instrumenten van de Raad II
Omschrijving: Hoe zet een raadslid op een zo effectief mogelijke manier de beschikbare
instrumenten in? Hoe en wanneer dragen zij zo optimaal mogelijk bij aan het bereiken van de
doelen die een raadslid wil bereiken?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden bij het effectief gebruik van de
verschillende instrumenten versterkt.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Gespreksvaardigheden
Omschrijving: Hoe voer je een gesprek? Hoe breng je een effectieve interactie tot stand? Hoe
stel je de juiste vragen? Op welke manier breng je jouw inzichten helder en overzichtelijk over
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op een ander? Hoe voer je een gesprek met verschillende mensen met uiteenlopende
achtergronden? Hoe interpreteer je non-verbale communicatie? Hoe kun je jouw eigen
luistervaardigheden aanscherpen? Hoe en waarom communiceer je zoals je communiceert?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen gespreks –en luistervaardigheden versterkt en heeft
inzicht in de eigen communicatiestijl.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Onderhandelingsvaardigheden
Omschrijving: Op welke manier kun je tijdens een onderhandeling jouw doel bereiken? Welke
onderhandelingsstijlen –en technieken zijn er? Hoe kun je jouw onderhandelingspositie
versterken?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen onderhandelingsvaardigheden versterk, kent
verschillende onderhandelingenstijlen –en technieken en weet welke wanneer te gebruiken.
Leerinterventie: Training (eventueel aangevuld met online toepassingen)
 Omgaan met agressie en stress situaties
Omschrijving: Hoe ga je om met uiteenlopende verwachtingen van boze burgers? Hoe reageer
je op beschuldigingen en wat doe je als de spanningen hoog oplopen?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van hoe hij reageert op stressvolle situaties en welke
reactie dat op kan roepen bij anderen. Hij kan inhoudelijk stelling nemen tegenover de
agressie van een ander en tegelijkertijd inlevingsvermogen tonen. Hij beheerst
gesprekstechnieken die de-escalerend kunnen werken.
Leerinterventie: Training (eventueel online ondersteuning)
 Gemeenschappelijke regelingen II
Omschrijving: Hoe houdt een raadslid grip op de uitvoering van taken door andere partijen?
Hoe kan een raadslid op een effectieve manier invloed uitoefenen op gemeenschappelijke
regelingen? Welke dilemma’s ervaar je daarbij als raadslid?
Leerdoel: Een raadslid kan dilemma’s en uitdagingen herkennen en zich daar op een effectieve
manier mee verhouden. Hij heeft zijn handelingsperspectief uitgebreid.
Leerinterventie: Workshop
 Oordeel uitstellen
Omschrijving: Hoe luister je zonder direct een oordeel te vormen? Hoe kun je gedurende een
gesprek voorkomen om aannames, onbegrip en weerstand op te wekken jegens de
gesprekspartner zodat een gesprek je meer inzichten en beweging oplevert?
Leerdoel: Een raadslid heeft de vaardigheden met betrekking tot luisteren en vragen stellen
versterkt.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
Houding en gedrag:
Houding en gedrag zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling. De nadruk ligt op ‘willen zijn
en laten zien’. Hierbij gaat het op ‘leren door reflecteren en internaliseren’. Uit de gesprekken
blijkt dat aandacht voor houding en gedrag belangrijk wordt gevonden. Het blijkt lastig om
elkaar aan te spreken en feedback te geven op houding en gedrag.
Leerinterventies betreffen het werken aan het (zelf)reflectief vermogen en persoonlijke
coaching en assessments kunnen hier een onderdeel van zijn. Onderdeel is het vergroten van
het reflectief en zelfreflectief vermogen. 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 dus een lange termijn investering. Voor alle drie de domeinen, kennis,
vaardigheden en gedrag, geldt dat de nadruk van het opleidingsprogramma voor raadsleden
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ligt op aansluiting op de praktijk. De leerinterventies vragen maatwerk en zijn gericht op
toepasbaarheid in de eigen werkcontext.
 Omgaan met (werk)druk
Omschrijving: Hoe ga je effectief om met druk? Hoe houd je een evenwichtige verdeling
tussen het raadswerk, je professionele ambities en je thuissituatie? Op welke energiebronnen
kun je terugvallen en wanneer lekt je energie weg? Op welke manier kun je prioriteiten stellen?
En hoe ga je om met de verwachtingen van mensen om je heen?
Leerdoel: Een raadslid kan dilemma’s omtrent werkdruk herkennen. Een raadslid weet waar
zijn sterke punten en valkuilen liggen. Een raadslid kan prioriteiten stellen en keuzes maken
die hem of haar helpen om effectief met druk om te gaan.
Leerinterventie: Training (eventueel met online toepassingen)
 Integriteitkwesties
Omschrijving: Hoe handel je als raadslid integer? Wanneer is gedrag aanvaardbaar en
wanneer niet? Welke afwegingen heb je als raadslid te maken om integer te kunnen handelen?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van de complexiteit rondom integriteitskwesties en het
belang van integer handelen. Hij of zij heeft zijn of haar reflectieve vermogen met betrekking
tot integriteitkwesties en de regels daaromtrent vergroot.
Leerinterventie: Workshop & intervisie
 Persoonlijke effectiviteit
Omschrijving: In hoeverre heb je inzicht in je kwaliteiten? In hoeverre kun je jouw
persoonlijke kwaliteiten benutten om de impact van je werk te vergroten? Wat is jouw stijl? In
hoeverre heb je inzicht in jouw talenten? In hoeverre ben je bewust van de gevolgen van je
houding en gedrag op jezelf en anderen?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust zijn eigen stijl en weet wat daarin effectief is. Een raadslid
heeft inzichten in zijn eigen kwaliteiten en belemmeringen e hoe die in te zetten om zijn
effectiviteit te vergroten.
Leerinterventie: Training
 Samenwerking in de Raad
Omschrijving: Welke dossiers en doelen kun je met collega’s van andere fracties oppakken
zodat je elkaar niet voor de voeten loopt? Hoe kun je samenwerken met mensen met andere
voorkeuren, culturen en communicatiestijlen? Hoe deel je informatie en ervaringen met
mensen buiten de eigen fractie? En van waaruit kijk je: het algemeen belang of verschillende
belangen van je partijachterban of specifieke maatschappelijke groepen?
Leerdoel: Een raadslid is in staat om heldere afwegingen te maken tussen individuele –en
collectieve belangen. Een raadslid heeft zijn reflectievermogen ten opzichte van zijn eigen
gedrag in de samenwerking met andere fracties vergroot.
Leerinterventie: Training & intervisie
 Samenwerking binnen de fractie
Omschrijving: Een goedwerkend team heeft heldere doelstellingen en teamleden hebben
commitment om doelen te behalen. Meerdere expertises zijn binnen het team
vertegenwoordigd. Iedereen benut zijn talenten en draagt daarmee bij aan het gezamenlijke
resultaat. De communicatie is open en er is vertrouwen.
Leerdoel: Een raadslid heeft zijn eigen reflectievermogen ten opzichte van de samenwerking
binnen de fractie vergroot en is in staat om de kwaliteiten van een ander te zien te benutten.
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Neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken, stimuleert anderen en spreekt hen aan
wanneer nodig.
Leerinterventie: Training & supervisie
 Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Omschrijving: Hoe ziet het krachtenveld van het lokale bestuur eruit? Welke verschillende
rationaliteiten spelen er een rol? Met welke belangen moet een raadslid rekening houden om
zijn rol effectief te blijven invullen?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van het krachtenveld waarbinnen het lokaal bestuur zich
afspeelt en van de invloed die de krachten hebben op zijn of haar raadswerk. Hij of zij kent de
dilemma’s en vragen die hieruit voortkomen en weet hoe hij zich daarmee effectief kan en wil
verhouden.
Leerinterventie: Training (eventueel met intervisie)
 Rol en taken raadslid 2 (verdieping)
Omschrijving: Hoe vul jij persoonlijk jouw politiek belangenbehartigende rol in? Welke
betekenis geef je als raadslid aan je rol? Hoe kun je de belangen van je doelgroep zo goed
mogelijk vertalen vanuit jouw specifieke rol? Op welke manier maak jij de verbinding tussen
hetgeen je hoort in de samenleving en de toepassing daarvan in algemeen beleid? Hoe maak jij
vanuit jouw rol als politiek belangbehartiger de verbinding met de kaderstellende –en
controlerende rol?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van de manier waarop hij zijn eigen rol wil invullen en
hoe hij de verschillende rollen als raadslid wil verbinden. Hij kan vanuit die verbondenheid de
effectiviteit van zijn rolinvulling vergroten.
Leerinterventie: Workshop & intervisie (eventueel met online toepassing)
6.2 Kadersteller
Bij de rol van kadersteller richt de aandacht zich voornamelijk op beleidsbepaling, afbakening
en facilitering van activiteiten in partnerschap met of met medewerking van maatschappelijke
partijen en belangengroepen. Het relevante speelveld bevindt zich overwegend buiten het
gemeentehuis en het raadslid zal daarbij vaak met (een aantal) andere partijen in de raad
samen optrekken.
Kennis:
 Gemeentefinanciën –en belastingen
Omschrijving: Hoe zijn gemeentelijke financiële stukken opgebouwd? Waaruit bestaan de
inkomsten –en uitgaven van de gemeente? Hoe lopen de financiële stromen? Hoe verloopt de
planning –en controle cyclus?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de gemeentelijke financiële stukken en de planning –en control
cyclus. Kennis en inzicht in de inkomsten –en uitgavenstromen en welke invloed deze hebben
op het raadswerk.
Leerinterventie: College (eventueel met online toepassing)


Rol & Taken Raadslid 1

Zie toelichting hierboven.


Instrumenten van de Raad

Zie toelichting hierboven.
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Staats- en bestuursrecht en gemeenterecht

Zie toelichting hierboven.


Gemeenschappelijke regelingen 1

Zie toelichting hierboven.


Hoe vind ik mijn weg in de gemeentelijke organisatie?

Zie toelichting hierboven.


Hoe ziet de gemeente eruit?

Zie toelichting hierboven.


Actuele thema’s 1

Zie toelichting hierboven.
Vaardigheden
 Visie formuleren:
Omschrijving: Welke lange termijnambities heb je? Welke trends en ontwikkelingen zijn
daarbij van belang? Welke veranderingen zijn te zien in de behoeftes en wensen van burgers?
Hoe kun je de ambities kort en krachtig formuleren? In hoeverre kun je de geformuleerde
ambities realiseren?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden met betrekking tot het formuleren van de
eigen visie vergroot.
Leerinterventie: Training
 Voorstellen schrijven:
Omschrijving: Hoe schrijft u lezersgericht? Wat is een efficiënte manier van schrijven? Welke
opmaakkenmerken heeft een voorstel? Wat is de structuur van een voorstel? Hoe scheidt u
hoofd –en bijzaken in een voorstel?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden met betrekking tot het schrijven van
aantrekkelijk en overtuigend voorstel vergroot.
Leerinterventie: Training (eventueel met online ondersteuning)
 Van data naar sturing
Omschrijving: Hoe structureer je informatie en hoe weet je wat daarbij belangrijk is? Hoe
zitten informatie stromen in elkaar? Welke technologieën staan er tot je beschikking en hoe
kun je die benutten? Hoe haal je zo snel mogelijk de kern uit informatie die je wordt
aangeboden en waar haal je je eigen informatie vandaan? Hoe kom je van data tot informatie
naar sturing?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden m.b.t informatieverwerking vergroot en
weet hoe hij die effectief kan inzetten om ermee te sturen.
Leerinterventie: Training (aangevuld met online toepassingen)
 Van belangen naar kaders
Omschrijving: Hoe kun je verschillende belangen uit de lokale samenleving afwegen,
verbinden en vertalen naar algemeen beleid? Hoe scheid je daarbij hoofd- en bijzaken? Hoe
houd je verbinding met verschillende stakeholders en hoe benut je hun invloed? Van waaruit
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wil je redeneren: het algemeen belang van de gehele gemeenschap, je partijachterban of een
specifieke maatschappelijke groep?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden als het gaat om vertalen van belangen, het
verbinden van de wereld binnen en buiten het stadhuis en het scheiden van hoofd en bijzaken
daarbij versterkt.
Leerinterventie: Workshop


Debatteren

Zie toelichting hierboven.


Kritisch lezen

Zie toelichting hierboven.


Van data naar sturing

Zie toelichting hierboven.


Instrumenten van de Raad 2

Zie toelichting hierboven.


Gemeenschappelijke regelingen 2

Zie toelichting hierboven.
Houding en gedrag
 Rol en taken raadslid 2 (verdieping)
Omschrijving: Hoe vul jij persoonlijk jouw kaderstellende rol in? Welke betekenis geef je als
raadslid aan je rolinvulling? Waar vind je dat je je mee dient te bemoeien en wanneer ben je
effectief? Wanneer en hoe betrek je lokale betrokkenen bij het stellen van de kaders? Welke
houding kies je? Hoe maak jij vanuit jouw rol als kadersteller de verbinding met de rol van
politieke belangenbehartiger en de controlerende rol?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van de manier waarop hij zijn eigen rol wil invullen en
hoe hij de verschillende rollen als raadslid wil verbinden. Hij kan vanuit die verbondenheid de
effectiviteit van zijn rolinvulling vergroten.
Leerinterventie: Workshop & intervisie (eventueel met online toepassing)
 Samenwerking met maatschappelijk veld
Omschrijving: Wanneer betrek je lokale betrokkenen bij het stellen van de kaders? Hoe kun je
ketenpartners samenbrengen en de onderlinge verbindingen lokaal en regionaal versterken?
Welke kennis en kunde is er bij ketenpartners aanwezig en hoe kun je die aanspreken en
benutten? Hoe schakel je tussen het algemeen belang en andere belangen?
Leerdoel: Een raadslid weet hoe verbinding te maken met het maatschappelijk veld en is in
staat zich op zo’n manier in het netwerk te positioneren dat hij in samenspraak en samenspel
met ketenpartners antwoorden kan creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Hij kent de
dilemma’s en uitdagingen die daaruit kunnen voortkomen en is zich bewust van zijn eigen
houding en rol daarin.
Leerinterventie: Workshops (eventueel online ondersteuning)
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Omgaan met (werk)druk

Zie toelichting hierboven.


Integriteit 3

Zie toelichting hierboven.


Persoonlijke effectiviteit

Zie toelichting hierboven.


Samenwerking in de Raad

Zie toelichting hierboven.


Samenwerking in de fractie

Zie toelichting hierboven.


Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Zie toelichting hierboven.
6.3 Controlerende rol
De sterk toegenomen taken en verantwoordelijkheden van gemeenten maken controle door de
raad op de uitvoering van het gemeentelijke takenpakket en het bewaken van de grote lijn van
groot belang. Het relevante speelveld bevindt zich daarbij voornamelijk binnen het stadhuis,
in de relatie tot het College van B&W en indirect het ambtelijk apparaat.
Kennis:
 Procedurele kennis rondom veiligheid crisissituaties
Omschrijving: Hoe is de lokale crisisorganisatie is georganiseerd? Hoe zijn de taken, rollen en
bevoegdheden verdeeld?
Leerdoel: Kennis en inzicht in de taken, rollen en bevoegdheden rondom lokale
crisisorganisatie.
Leerinterventie: Kennisclip
 Integriteit in de Raad (1)
Omschrijving: Hoe wordt er binnen de Raad omgegaan met integriteitskwesties? Wanneer is
er sprake van onaanvaardbaar gedrag en wanneer niet?
Leerdoel: Een raadslid heeft zijn kennis en inzicht in integriteitsdilemma’s en hoe ermee om te
gaan vergroot.
Leerinterventie: College (eventueel online ondersteuning)


Rol & Taken Raadslid 1

Zie toelichting hierboven.


Instrumenten van de Raad 1
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Zie toelichting hierboven.


Staats- en bestuursrecht en gemeenterecht

Zie toelichting hierboven.


Gemeenschappelijke regelingen 1

Zie toelichting hierboven.


Gemeentefinanciën en –belastingen

Zie toelichting hierboven.


Hoe vind ik mijn weg in de gemeentelijke organisatie?

Zie toelichting hierboven.


Hoe ziet de gemeente eruit?

Zie toelichting hierboven.


Actuele thema’s 1

Zie toelichting hierboven.
Vaardigheden
 Onderzoek instellen
Omschrijving:. Welke mogelijkheden heeft de Raad om een onderzoek te doen? Op welke
manier stel je een onderzoek in? Wanneer stel je een onderzoek in? Welk type onderzoek is
wanneer effectief? Welke afspraken zijn van belang? Hoe stellen raadsleden in een
onderzoekscommissie zich op?
Leerdoel: Een raadslid weet wat er nodig is om een onderzoek in te stellen en kan daarin
effectieve keuzes maken.
Leerinterventie: Workshop (eventueel online ondersteuning)
 Integriteitskwesties (2)
Omschrijving: Welke dilemma’s kom je tegen als het gaat om integriteitskwesties? Hoe kaart
je deze aan? Hoe bepaal je wanneer en hoe je handelt?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheden bij het omgaan met integriteitskwesties
vergroot.
Leerinterventie: Training (eventueel online ondersteuning)
 Snellezen
Omschrijving: Op welke manier(en) kun je snel stukken lezen? In hoeverre kun je geschreven
informatie effectiever opnemen en analyseren? Hoe maak je bruikbare aantekeningen? Op
welke manier(en) kun je hoofd –en bijzaken scheiden?
Leerdoel: Een raadslid heeft zijn leestechniek verbetert.
Leerinterventie: Training (eventueel met online ondersteuning)
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 Van data naar kennis
Omschrijving: Hoe vind je de informatie die je nodig hebt? Hoe structuur je de informatie en
wat is daarbij belangrijk? Hoe haal je zo snel mogelijk de kern uit informatie die je wordt
aangeboden? Kortom hoe kom je van data tot informatie naar relevante kennis?
Leerdoel: Een raadslid heeft de eigen vaardigheid met betrekking tot vergaren en verwerken
van informatie vergroot en weet welke technologieën hem daarbij ten dienste staan.
Leerinterventie: Workshop
 Presenteren
Zie toelichting hierboven.


Kritisch lezen

Zie toelichting hierboven.


Instrumenten van de Raad 2

Zie toelichting hierboven.


Gemeenschappelijke regelingen 2

Zie toelichting hierboven.
Houding en gedrag
 Rol en taken raadslid 2 (verdieping)
Omschrijving: Hoe vul jij persoonlijk jouw controlerende rol in? Welke betekenis geef je als
raadslid aan je rolinvulling? Waar vind je dat je je mee dient te bemoeien en wanneer ben je
effectief? Wanneer en hoe betrek je lokale betrokkenen bij het stellen van de kaders? Welke
houding kies je? Hoe maak jij vanuit jouw rol als controleur de verbinding met de rol van
politieke belangenbehartiger en de kaderstellende rol?
Leerdoel: Een raadslid is zich bewust van de manier waarop hij zijn eigen rol wil invullen en
hoe hij de verschillende rollen als raadslid wil verbinden. Hij kan vanuit die verbondenheid de
effectiviteit van zijn rolinvulling vergroten.
Leerinterventie: Workshop & intervisie (eventueel met online toepassing)


Omgaan met (werk)druk

Zie toelichting hierboven.


Integriteit 3

Zie toelichting hierboven.


Persoonlijke effectiviteit

Zie toelichting hierboven.


Samenwerking in de Raad

Zie toelichting hierboven.


Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Zie toelichting hierboven.
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