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Samenvatting 
De helft van de ondervraagde raadsleden (50%) geeft aan lid te zijn van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden. Vraag 1 

In 2019 (44% lid) zagen we een stijging van 13% in het percentage raadsleden dat lid was van 

de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ten opzichte van 2018 (31%). In 2020 is dit 

percentage gestegen met 6%. In 2017 was het percentage raadsleden dat lid was 42%. In 

2016 was dit 32%. 

Ervaringen 

Twee op de drie leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft aan andere raadsleden 

aan te raden om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Vraag 1.1 

Raadsleden is gevraagd een cijfer van 1 t/m 10 te geven voor hun algemeen oordeel over de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Slechts 1 op de 25 raadsleden blijkt ontevreden over de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (met een cijfer van 5 of minder). Een op de tien leden is 

matig tevreden (cijfer 6). Een op de vier raadsleden is redelijk tevreden (cijfer 7). Drie van de tien 

raadsleden zijn ronduit tot zeer tevreden (cijfer 8 of hoger). Een op de drie raadsleden kan geen 

algemeen oordeel over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geven. Vraag 2 

In 2019 gaven de leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de vereniging 

gemiddeld een 7,2. 

Dienstverlening 

Een op de drie raadsleden maakt wel eens gebruik van de diensten van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden, door middel van het lezen van de website, de nieuwsbrief of publicaties of het 

bezoeken van bijeenkomsten. Vraag 3. 

In 2019 gaf 68% van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan gebruik te 

hebben gemaakt van de dienstverlening van de vereniging. 

Bijna alle raadsleden bekijken wel eens de website of lezen de nieuwsbrief van de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden. Ongeveer twee derde van de raadsleden doet dit regelmatig tot vaak. 

Twee derde van de raadsleden maakt wel eens gebruik van de sociale media. Twee op de vijf 

raadsleden maakt wel eens gebruik van de bijeenkomsten of van de competentiescan voor 

raadsleden. Drie op de vier raadsleden maakt wel eens gebruik van de digitale leeromgeving. Vraag 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 

Leden die gebruik maken van een bepaalde dienst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is 

gevraagd hoe nuttig/ waardevol zij deze vinden voor hun werkzaamheden als raadslid. 

Zeven op de tien raadsleden geeft aan de informatie op de website (zeer) nuttig te vinden. Twee 

derde vindt de informatie van de wekelijkse nieuwsbrief, het bijwonen van bijeenkomsten en de 

digitale leeromgeving (zeer) nuttig. De helft van de raadsleden geeft aan de informatie op sociale 

media. Vraag 3.1.1.1, 3.1.2.1,3.1.3.1, 3.1.4.1, 3.1.5.1, 3.1.6.1 

Acht van de tien raadsleden die aangeeft gebruikt te hebben gemaakt van de sociale media van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, gebruikt Facebook voor het uitvoeren van hun taken als 

raadslid. Zeven van de tien raadsleden gebruikt Twitter. Vraag 3.1.2.2 
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Drie op de vijf raadsleden die aangeeft gebruikt te hebben gemaakt van de bijeenkomsten van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft de voorkeur aan online-bijeenkomsten zolang het 

corona-probleem nog speelt in Nederland. 

Drie op de tien leden geeft de voorkeur aan zowel online als fysieke bijeenkomsten. Vraag 3.1.4.2 

Eén op de twaalf leden maakt verder nog gebruik van andere dienstverlening van de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden. Van deze groep geeft negen op de tien raadsleden aan dat deze 

dienstverlening nuttig is voor het uitvoeren van hun taken als raadslid. Vraag 3.2, 3.2.1 

Publicaties 

Van de publicaties is ‘Rol en positie van de gemeenteraad’ het vaakst geraadpleegd of doorgenomen 

(41% van de raadsleden geeft aan deze te hebben geraadpleegd of doorgenomen te hebben), 

gevolgd door ‘Nationaal Raadsledenonderzoek 2019’ en ‘Opleidingengids 2020’ (beide 21%). Twee 

op de drie raadsleden die minimaal één van de publicaties heeft geraadpleegd of heeft 

doorgenomen, geeft aan deze publicatie (zeer) nuttig te vinden voor het werk als raadslid. Vraag 4, 4.1 

Informeren en ondersteunen 

Een op de veertien raadsleden heeft voor het verkrijgen van informatie wel eens contact opgenomen 

met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Van deze groep heeft driekwart een positief 

oordeel over de klantvriendelijkheid van dit contact en is driekwart positief over de deskundigheid 

van de medewerker. Zeven van de tien raadsleden vinden dat het contact hen verder hielp. Een op 

de zes vindt dat dit niet het geval was Vraag 5, 5.1 

In 2019 gaf eenzelfde percentage raadsleden aan contact opgenomen te hebben met de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In vergelijking met 2019 is op basis van 

klanttevredenheid een daling van 1% te zien (2020: 77% (zeer) positief; 2019: 78% (zeer) 

positief). Op basis van de deskundigheid van de medewerker is een stijging te zien van 3% 

(2020: 75% (zeer) positief; 2019: 72% (zeer) positief). Raadsleden geven in 2020 aan dat 72% 

dat het contact hen verder heeft geholpen. In 2019 was dit 58%. Dit is een stijging van 14%. 

Als raadsleden de vraag krijgen welke activiteiten of diensten van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden zij kennen, geeft een op de zeven raadsleden aan ‘Tips over de lokale rekenkamer’ te 

kennen. Een op de acht raadsleden geeft aan ‘De veel gestelde vragen (FAQ) op de site van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden’ te kennen. Van de groep die aangegeven heeft een van de 

diensten te kennen, vindt zeven van de tien de ondersteuning (zeer) nuttig voor de werkzaamheden 

als raadslid. Vraag 6, 6,1 

Als raadsleden de vraag “Wat kan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verbeteren, zodat zij 

raadsleden beter kan informeren en ondersteunen?” mogen beantwoorden, geven drie op de vijf 

raadsleden verbeterpunten, zoals een verbetering op gebied van ‘behandelen van onderwerpen’ en 

‘bereikbaarheid’. Vraag 6.2 

Belangenbehartiging 

Driekwart van de raadsleden geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden standpunten van alle raadsleden inneemt. Vraag 7 

Een derde van de raadsleden geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden de belangen van alle raadsleden goed behartigt. Vraag 8 
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In 2019 is de stelling op een andere wijze gesteld, namelijk: “Hoe goed behartigt de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangen van gemeenteraadsleden?”. Op deze 

vraag gaf 32% van de raadsleden aan dit (zeer) goed te vinden. 2% gaf aan dit (zeer) slecht te 

vinden. 53% van de raadsleden gaf in 2019 aan het niet te weten. 

Drie op de tien raadsleden geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden als enige opkomt voor de belangen van raadsleden. Vraag 9 

In vergelijking met 2019 is dit een stijging van 2%. In 2019 gaf een kwart (26%) van de 

raadsleden aan het (zeer) eens te zijn met de stelling. 

Op de vraag welke andere organisaties dan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden opkomen 

voor de positie van raadsleden, worden door raadsleden het vaakst genoemd: ‘VNG’ (108 keer), 

‘Politieke Partijen’ (26 keer) en ‘VPPG’ (21 keer). Vraag 9.1 

Op de stelling ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een onafhankelijke organisatie’ geeft 

vier op de tien raadsleden aan het (zeer) eens te zijn met de stelling. Vraag 10 

Vergeleken met 2019 zien we een stijging van 2% van raadsleden die het (zeer) eens zijn met 

de stelling (2020: 44%; 2019: 42%). 

Verwachtingen 

De helft van de raadsleden geeft aan het eens te zijn met de stelling dat het nuttig en waardevol is 

als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden minimaal één keer per jaar in de regio een 

bijeenkomst houdt voor raadsleden. Vraag 11 

 In vergelijking met 2019 zien we een daling van 6% van raadsleden die het eens zijn met de 

 stelling (2020: 51%; 2019: 57%) 

Zeven op de tien raadsleden geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar het houden van bijeenkomsten 

voor meerdere gemeenten tegelijk. Slechts een op de tien raadsleden geeft de voorkeur voor een 

bijeenkomst die speciaal voor hun gemeente wordt gehouden. 

In vergelijking met 2019 zien we een stijging van 6% in de voorkeur voor een bijeenkomst 

voor meerdere gemeenten tegelijk (2020: 71%; 2019: 65%). 

Zes op de tien raadsleden maakt kenbaar dat zij het wenselijk vinden als de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden hen regelmatig informeert over nieuwe ontwikkelingen en opleidingen. Vraag 12 

In vergelijking met 2019 is een daling van 4% te zien in het percentage raadsleden dat 

kenbaar maakt regelmatig geïnformeerd te willen worden over nieuwe ontwikkelingen en 

opleidingen (2020: 61%; 2019: 65%). 

 

Dit en meer blijkt uit onderzoek van Overheid in Nederland, waarbij 1.339 raadsleden zijn 

geraadpleegd. Het onderzoek is getoetst op de volgende criteria: geslacht, aantal zetels, 

coalitie/oppositie, provincie, inwonersaantal gemeente en politieke partij. Zie 1. Onderzoeksverantwoording.  
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1. Onderzoeksverantwoording 

Onderzoek : Waarderingsonderzoek Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden 

Onderwerpen : Ervaringen 
: Dienstverlening 
: Publicaties 
: Informeren en ondersteunen 
: Belangenbehartiging 
: Verwachtingen 

Enquêteperiode : 21 oktober 2020 tot 23 november 2020 
Aantal vragen : 25 
Aantal respondenten : 1339 
Foutmarge : 2,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
Rapportagedatum : 23 november 2020 

 

Toelichting: 

De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe 

preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±2,6%. 

Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder 

gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen. 

1.1 Methodiek 
• In overleg met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de vragenlijst opgesteld. 

• Op 22 oktober 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar alle raadsleden in 

Nederland gestuurd. 

• Op 28 oktober 2020 is een herinneringsmail gestuurd. 

• Op 6 november 2020 is een tweede herinneringsmail gestuurd1. 

• Op 13 november 2020 is een laatste herinneringsmail gestuurd1.  

• Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in. 

1.2 Leeswijzer 
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten. 

Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen. 

1.3 Respons versus populatie 
De enquête is door 1.339 raadsleden ingevuld. (2019: 1.196, 2018: 1.330, 2017: 1.283, 2016: 1.059, 

2015: 1.525). 

Aantal raadsleden (populatie) : 8.6192 
Aantal raadsleden bekend bij Overheid in Nederland : 8.577 
Aantal raadsleden benaderd (steekproef) : 8.473 
Respons % van populatie : 15,61% 
Respons % van steekproef : 15,80% 

  
 

 
1 De tweede en laatste herinnering is gestuurd met als afzender info@overheidinnederland.nl 
2 Bron: https://www.raadsleden.nl/het-raadslid 
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De respons wordt vergeleken met de raadsleden die bekend zijn bij Overheid in Nederland (8.577) op 

de volgende punten: 

o Geslacht 

o Coalitie/oppositie 

o Aantal zetels 

o Provincie 

o Inwonersaantal gemeente 

o Politieke partij 

Op bovenstaande kenmerken is het waarderingsonderzoek een verkleinde afspiegeling van de 

werkelijkheid. 

De onderliggende waardes volgen hieronder, waarbij onderscheid gemaakt tussen de populatie (de 

verdeling rondom de actieve gemeenteraadsleden) en respons (de verdeling rondom de 

respondenten). 

 

 
 

Populatie Respons 

Man 69% 66% 

Vrouw 31% 34% 
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 Populatie Respons 

Coalitie 61% 59% 

Oppositie 39% 41% 
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Zetels Populatie Respons Zetels Populatie Respons 

1 8% 11% 9 2% 3% 

2 16% 16% 10 2% 2% 

3 19% 20% 11 1% 1% 

4 17% 17% 12 1% 1% 

5 14% 13% 13 0% 0% 

6 10% 8% 14 0% 0% 

7 6% 6% 15 0% 0% 

8 3% 3%    
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Populatie Respons 

Drenthe 3% 4% 

Flevoland 2% 1% 

Friesland 5% 4% 

Gelderland 14% 14% 

Groningen 3% 3% 

Limburg 8% 8% 

Noord-Brabant 16% 16% 

Noord-Holland 13% 15% 

Overijssel 7% 8% 

Utrecht 7% 7% 

Zeeland 3% 5% 

Zuid-Holland 17% 15% 
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Populatie Respons 

< 20.000 14% 14% 

20.000 - 50.000 49% 52% 

50.000 - 100.000 22% 21% 

> 100.000 15% 13% 
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Populatie Respons 

50PLUS 0% 1% 

CDA 16% 16% 

Christenunie 4% 3% 

D66 7% 7% 

DENK 0% 0% 

Forum voor Democratie 0% 0% 

Groenlinks 6% 6% 

Lokale Partij 38% 40% 

Partij voor de Dieren 0% 1% 

PvdA 7% 7% 

PVV 1% 1% 

SGP 2% 2% 

SP 3% 3% 

VVD 14% 14% 
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2. Resultaten leden  

In onderliggend hoofdstuk zijn kruisingen aangebracht of de raadslid ‘Lid’ of ‘Geen lid’ is. Alle open 

vragen zijn weggelaten. Gekeken is naar significantie. Mocht de kruising significant zijn, dan zijn 

opvallende resultaten aangeduid met  . 

2.1 Ervaringen 

 
De helft van de raadsleden geeft aan lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.  
 
2019 
In 2019 gaf 44% aan lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In 2018 gaf 31% dit 
aan, in 2017 42%, in 2016: 32% en in 2015: 23%.  

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nee

1. Bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden? (n=1337)
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Vraag 1.1 is alleen gesteld aan respondenten die aangeven lid te zijn van de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden. 

 

 
Twee op de drie leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden geeft aan andere raadsleden 
aan te raden om lid te worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
 
Zie toelichtingen op pagina 88. 
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1.1 In hoeverre raadt u andere raadsleden aan om lid 
te worden van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden? (n=649)
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Raadsleden is gevraagd een cijfer van 1 t/m 10 te geven voor hun algemeen oordeel over de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Slechts 1 op de 25 raadsleden (4%) blijkt ontevreden over 
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (met een cijfer van 5 of minder). Een op de tien leden 
(9%) is matig tevreden (cijfer 6). Een op de vier raadsleden (24%) is redelijk tevreden (cijfer 7). Drie 
van de tien raadsleden (28%) zijn ronduit tot zeer tevreden (cijfer 8 of hoger). Een op de drie 
raadsleden (34%) kan geen algemeen oordeel over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
geven. Leden geven de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gemiddeld een 7,3. Niet leden 
geven gemiddeld een 6,9.  
 
2019 
In 2019 gaven de leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de vereniging gemiddeld 
een 7,2. 
 
Zie toelichtingen per cijfer op pagina 96. 
 

Totaal Lid Geen lid

1 - zeer slecht 0% 1% 0%

2 0% 0% 0%

3 1% 0% 1%

4 0% 0% 1%

5 3% 3% 2%

6 9% 11% 6%

7 24% 32% 17%

8 23% 35% 13%

9 4% 7% 1%

10 - zeer goed 1% 2% 0%

Weet niet 34% 9% 58%

1%1% 1% 1%
3% 3% 2%
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2. Wat betreft uw waardering van onze activiteiten, welk 
cijfer geeft u aan de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=1207

n lid = 588
n geen lid = 618)
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2.2 Dienstverlening 

 

Een op de drie raadsleden (36%) maakt wel eens gebruik van de diensten van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden, door middel van het lezen van de website, de nieuwsbrief of publicaties 
of het bezoeken van bijeenkomsten. 
 
2019 
In 2019 gaf 68% van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan gebruik te hebben 
gemaakt van de dienstverlening van de vereniging.  
 
Zie toelichtingen op pagina 108. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Ja 36% 54% 18%

Nee 64% 46% 82%
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3. Maakt u wel eens gebruik van de dienstverlening van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? (n totaal=1140

n lid = 561
n geen lid = 579)
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Vraag 3.1.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

 

Bijna alle raadsleden bekijken wel eens de website (92%). Ongeveer een derde (30%) van de 

raadsleden doet dit regelmatig tot vaak. 

 

Vraag 3.1.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 

 

Twee derde van de raadsleden maakt wel eens gebruik van de sociale media van raadsleden.nl 

(68%). 

Totaal Lid Geen lid

Vaak 5% 6% 3%

Regelmatig 25% 28% 17%

Soms 39% 42% 30%

Een enkele keer 23% 18% 39%

Nooit 8% 7% 11%

5% 6%
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3.1.1 Hoe vaak maakt u gebruik van de website 
Raadsleden.nl?

(n totaal=403
n lid = 301

Totaal Lid Geen lid

Vaak 2% 3% 1%

Regelmatig 16% 19% 8%

Soms 28% 30% 22%

Een enkele keer 21% 20% 23%

Nooit 32% 28% 46%

2% 3% 1%

16%
19%

8%
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3.1.2 Hoe vaak maakt u gebruik van de sociale media van 
Raadsleden.nl?

(n totaal=401
n lid = 301

n geen lid = 100)
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Vraag 3.1.3 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 

 

Bijna alle raadsleden bekijken lezen wel eens de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden (92%). Ongeveer zes op de tien (59%) raadsleden doet dit regelmatig tot vaak. 

 

Vraag 3.1.4 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 

 

Twee op de vijf raadsleden maakt wel eens gebruik van de bijeenkomsten (61%). 

  

Totaal Lid Geen lid

Vaak 17% 18% 14%

Regelmatig 42% 48% 23%

Soms 20% 19% 23%

Een enkele keer 13% 9% 23%

Nooit 8% 5% 18%

17% 18%
14%

42%

48%

23%
20% 19%

23%

13%
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23%

8%
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18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.1.3 Hoe vaak maakt u gebruik van de wekelijkse 
nieuwsbrief van Raadsleden.nl? (n totaal=400

n lid = 299
n geen lid = 101)

Totaal Lid Geen lid

Vaak 0% 0% 0%

Regelmatig 8% 10% 3%

Soms 24% 28% 12%

Een enkele keer 28% 26% 33%

Nooit 39% 35% 52%

8% 10%

3%

24%
28%

12%

28% 26%
33%
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35%

52%
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3.1.4 Hoe vaak maakt u gebruik van de bijeenkomsten van 
Raadsleden.nl?

(n totaal=398
n lid = 299
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Vraag 3.1.5 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 

 

Drie op de vier raadsleden (74%) maakt wel eens gebruik van de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl). 
 

Vraag 3.1.6 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 

 

Twee op de vijf raadsleden maakt wel eens gebruik van de competentiescan voor raadsleden (59%).  

Totaal Lid Geen lid

Vaak 1% 1% 1%

Regelmatig 12% 14% 6%

Soms 31% 33% 25%

Een enkele keer 30% 30% 29%

Nooit 26% 21% 39%

1% 1% 1%
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14%

6%

31%
33%

25%

30% 30%
29%
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3.1.5 Hoe vaak maakt u gebruik van de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl) van Raadsleden.nl? (n totaal=399

n lid = 299
n geen lid = 100)

Totaal Lid Geen lid

Vaak 2% 2% 0%

Regelmatig 9% 10% 4%

Soms 20% 22% 16%

Een enkele keer 29% 28% 31%

Nooit 41% 38% 49%

2% 2% 0%

9% 10%
4%

20% 22%
16%

29% 28%
31%

41%
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3.1.6 Hoe vaak maakt u gebruik van de competentiescan 
voor raadsleden van Raadsleden.nl? (n totaal=399

n lid = 299
n geen lid = 100)
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Vraag 3.1.1.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.1 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

  

Zeven op de tien raadsleden geeft aan de informatie op de website (zeer) nuttig te vinden (73%). 

Zie toelichtingen op pagina 110. 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 13% 15% 5%

Nuttig 60% 63% 49%

Neutraal 20% 17% 29%

Niet nuttig 1% 0% 1%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 7% 4% 15%

13% 15%
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60%
63%

49%

20%
17%

29%

1% 0% 1%
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15%
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3.1.1.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de website 
Raadsleden.nl voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=365
n lid = 274

n geen lid = 91)
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Vraag 3.1.2.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.2 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 
De helft (50%) van de raadsleden geeft aan de informatie op sociale media (zeer) nuttig te vinden.  

 

Zie toelichtingen op pagina 110. 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 6% 7% 6%

Nuttig 44% 45% 41%

Neutraal 31% 29% 37%

Niet nuttig 5% 5% 6%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 14% 14% 11%

6% 7% 6%

44% 45%
41%

31% 29%

37%

5% 5% 6%

14% 14%
11%
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3.1.2.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de sociale 
media van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden voor 

het uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=264

n lid = 210
n geen lid = 54)
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Vraag 3.1.2.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.2 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 
Acht van de tien leden (83%) gebruikt Facebook voor het uitvoeren van hun taken als raadslid. Zeven 
van de tien raadsleden (69%) gebruikt Twitter.  
 
Zie toelichtingen op pagina 111. 
 

  

Totaal Lid Geen lid

Facebook 83% 82% 88%

Instagram 32% 31% 38%

LinkedIn 47% 47% 46%

Twitter 69% 68% 73%

Anders, namelijk: 9% 10% 6%

Weet niet 1% 1% 0%

83% 82%
88%

32% 31%
38%

47% 47% 46%

69% 68%
73%

9% 10%
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3.1.2.2 Welke sociale media gebruikt u voor het uitvoeren 
van uw taken als raadslid? (n totaal=260

n lid = 208
n geen lid = 52)



 
 

23 
 

Vraag 3.1.3.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.3 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 
Twee derde (68%) van de raadsleden vindt de informatie van de wekelijkse nieuwsbrief (zeer) nuttig.  
 
Zie toelichtingen op pagina 112. 
 
 

Vraag 3.1.4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.4 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 
Twee derde (68%) van de raadsleden vindt het bijwonen van bijeenkomsten (zeer) nuttig. 

 

Zie toelichtingen op pagina 113. 

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 11% 12% 6%

Nuttig 57% 59% 51%

Neutraal 27% 26% 31%

Niet nuttig 1% 0% 2%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 4% 2% 10%

11% 12%
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57% 59%
51%

27% 26%
31%
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3.1.3.1 Hoe nuttig/waardevol is de wekelijkse nieuwsbrief 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het 

uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=358

n lid = 277
n geen lid = 81)

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 16% 18% 11%

Nuttig 52% 54% 45%

Neutraal 20% 18% 28%

Niet nuttig 0% 1% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 11% 10% 17%

16% 18%
11%

52% 54%
45%

20% 18%
28%
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3.1.4.1 Hoe nuttig/waardevol is het bijwonen van 
de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=234
n lid = 187

n geen lid = 47)
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Vraag 3.1.4.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.4 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 

Drie op de vijf leden (61%) geven de voorkeur aan online-bijeenkomsten zolang het corona-probleem 
nog speelt in Nederland. 
Drie op de tien leden (29%) geeft de voorkeur aan zowel online als fysieke bijeenkomsten. 
 
Zie toelichtingen op pagina 114. 
  

Totaal Lid Geen lid

Alleen online-bijeenkomsten 61% 62% 55%

Alleen fysieke bijeenkomsten 8% 9% 4%

Zowel online als fysieke
bijeenkomsten

29% 27% 36%

Geen interesse in deelname aan
online of fysieke bijeenkomsten
van de Nederlandse Vereniging

voor Raadsleden

2% 2% 4%

61% 62%
55%

8% 9%
4%

29% 27%
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2% 2% 4%
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3.1.4.2 Zolang het corona-probleem nog speelt in Nederland, 
waarnaar gaat uw voorkeur uit, wat betreft uw deelname 
aan bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden? (n totaal=233
n lid = 186

n geen lid = 47)
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Vraag 3.1.5.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.5 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 

Twee derde (68%) van de raadsleden vindt de digitale leeromgeving (zeer) nuttig.  

Zie toelichtingen op pagina 115. 

 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 14% 14% 13%

Nuttig 54% 55% 51%

Neutraal 23% 22% 26%

Niet nuttig 0% 0% 2%

Helemaal niet nuttig 1% 0% 2%

Weet niet 7% 7% 7%

14% 14% 13%

54% 55%
51%

23% 22%
26%

0% 0% 2%1% 0% 2%
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3.1.5.1 Hoe nuttig/waardevol is de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl) van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid?

(n totaal=290
n lid = 229

n geen lid = 61)
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Vraag 3.1.6.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.1.6 hebben beantwoordt met “Een 

enkele keer”, “Soms”, “Regelmatig” of “vaak”.  

 

De helft (51%) van de raadsleden vindt de competentiescan (zeer) nuttig. 

 

Zie toelichtingen op pagina 115. 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 7% 7% 6%

Nuttig 44% 41% 52%

Neutraal 37% 40% 28%

Niet nuttig 4% 4% 4%

Helemaal niet nuttig 1% 1% 4%

Weet niet 7% 8% 6%

7% 7% 6%

44% 41%

52%

37%
40%

28%

4% 4% 4%
1% 1%

4%
7% 8% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.1.6.1 Hoe nuttig/waardevol is het gebruikmaken van de 
competentiescan van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=232

n lid = 182
n geen lid = 50)
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Vraag 3.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

 
Eén op de twaalf (8%) leden maakt verder nog gebruik van andere dienstverlening van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
 
Zie toelichtingen op pagina 116 en verder. 
 
 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Ja 8% 10% 1%

Nee 92% 90% 99%
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3.2 Maakt u verder nog gebruik van andere dienstverlening 
van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden? (n totaal=392

n lid = 292
n geen lid = 100)
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Vraag 3.2.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 3.2 hebben beantwoordt met “Ja”. 

Let op! Laag aantal respondenten. 

 
Negen op de tien leden (86%) die gebruik maken van een andere dienstverlening van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden geven aan dat deze (zeer) nuttig zijn voor het uitvoeren van hun taken 
als raadslid. 
 
Zie toelichtingen op pagina 117. 
 
 
  

totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 43% 41% 100%

Nuttig 43% 45% 0%

Neutraal 10% 10% 0%

Niet nuttig 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 3% 3% 0%

43% 41%

100%

43% 45%
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3.2.1 Hoe nuttig/waardevol zijn de door u zelf benoemde 
dienstverlening voor het uitvoeren van uw taken als 

raadslid?
(n totaal=30

n lid = 29
n geen lid = 30)
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2.3 Publicaties 

 
Vier op de tien raadsleden (41%) geeft aan de ‘Rol en positie van de gemeenteraad’ te hebben 
geraadpleegd of doorgenomen.  
Eén op de vijf raadsleden (21%) geeft aan het ‘Nationaal Raadsledenonderzoek 2019’ te hebben 
geraadpleegd doorgenomen te hebben. 
Ook geeft een op de vijf raadsleden (21%) aan de ‘Opleidingengids 2020’ te hebben geraadpleegd of 
doorgenomen te hebben. 
Eén op de drie raadsleden (35%) geeft aan geen van de voorgeprogrammeerde publicaties te hebben 
geraadpleegd. 
 
Zie toelichtingen op pagina 117. 

Totaal Lid Geen lid

Rol en positie van de
gemeenteraad

42% 59% 25%

Raadslidmaatschap van de
toekomst

11% 16% 6%

In de hoofdrol, een essay over de
rollen van de gemeenteraad (Han

Warmelink)
5% 8% 2%

Houd het dichtbij (een boekje
met 30-tal-interviews met

raadsleden) door Laurens van
Voorst.

4% 7% 1%

Nationaal Raadsledenonderzoek
2019

21% 29% 13%

Opleidingengids 2020 21% 32% 9%

Houd grip op het
begrotingsproces (infographic

met 10 aanbevelingen)
17% 26% 7%

Toolkit democratische
weerbaarheid

5% 7% 3%

Geen van deze publicaties zijn mij
bekend

14% 7% 21%

Geen van deze publicaties heb ik
geraadpleegd of doorgenomen

35% 21% 49%
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4. Welke van onderstaande publicaties van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden heeft u wel eens geraadpleegd 

of doorgenomen?
(n totaal=1047

n lid = 521
n geen lid = 526)
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Vraag 4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 hebben beantwoord met één van de 

publicaties. 
 

 
Twee op de drie raadsleden (67%) geven aan de publicaties die zij hebben doorgenomen nuttig te 
vinden.  
 
Zie toelichtingen op pagina 118. 
 
 
 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 7% 8% 4%

Nuttig 67% 70% 59%

Neutraal 19% 15% 27%

Niet nuttig 2% 1% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0%

Weet niet 6% 5% 8%

7% 8% 4%

67% 70%
59%

19% 15%

27%

2% 1% 3%0% 0% 0%
6% 5% 8%
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4.1 Hoe nuttig vond u (over het algemeen) deze publicaties 
voor uw taken als raadslid? (n totaal=590

n lid = 396
n geen lid = 194)
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2.4 Informeren en ondersteunen 

 
Een op de veertien raadsleden (7%) geeft aan wel eens contact opgenomen te hebben met de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor informatie. 
 
2019 
In 2019 gaf 7% van de respondenten aan contact te hebben opgenomen met de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden. 
 
Zie toelichtingen op pagina 131. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Ja 7% 12% 2%

Nee 93% 88% 98%
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5. Heeft u voor het krijgen van informatie wel eens contact 
opgenomen met de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=1040

n lid = 519
n geen lid = 521)
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Vraag 5.1.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 5 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

 

Van de leden die wel eens contact met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben 

opgenomen voor informatie heeft driekwart (77%) een positief oordeel over de klantvriendelijkheid 

van dit contact . 

 

2019 

In 2019 gaf 78% van de raadsleden aan (zeer) positief te zijn over de klantvriendelijkheid.  

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer negatief 3% 2% 9%

Negatief 3% 3% 0%

Neutraal 13% 11% 27%

Positief 37% 39% 27%

Zeer positief 40% 44% 18%

Weet niet 4% 2% 18%

3% 2%
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3% 3% 0%

13% 11%

27%

37% 39%

27%

40%
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5.1.1 Hoe waardeert u de ondersteuning door de 
medewerkers van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, wat betreft de klantvriendelijkheid?

(n totaal=75
n lid = 64

n geen lid = 11)
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Vraag 5.1.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 5 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

 

Van de leden die wel eens contact met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben 

opgenomen voor informatie is driekwart (75%) positief over de deskundigheid van de medewerker. 

 

2019 

In 2019 gaf 62% van de raadsleden aan (zeer) positief te zijn over de deskundigheid van de 

medewerker. 

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer negatief 0% 0% 0%

Negatief 5% 5% 9%

Neutraal 12% 13% 9%

Positief 35% 34% 36%

Zeer positief 40% 44% 18%

Weet niet 8% 5% 27%

5% 5%
9%12% 13% 9%

35% 34% 36%40%
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5.1.2 Hoe waardeert u de ondersteuning door de 
medewerkers van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden, wat betreft de deskundigheid van de 

medewerker?

(n totaal=75
n lid = 64

n geen lid = 11)
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Vraag 5.1.3 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 5 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

 

Van de leden die wel eens contact met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden hebben 

opgenomen voor informatie geeft zeven dan de tien (72%) raadsleden dat dit contact hen verder 

hielp. Een op de acht (13%) vindt dat dit niet het geval was. 

 

2019 

In 2019 gaf 58% van de respondenten aan dat het hen verder heeft geholpen.  

  

Totaal Lid Geen lid

Zeer negatief 5% 3% 18%

Negatief 8% 9% 0%

Neutraal 9% 9% 9%

Positief 37% 36% 45%

Zeer positief 35% 39% 9%

Weet niet 5% 3% 18%

5% 3%

18%

8% 9%
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9% 9% 9%
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5.1.3 Hoe waardeert u de ondersteuning door de 
medewerkers van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden, wat betreft of het u verder hielp?

(n totaal=75)



 
 

35 
 

 
Een op de zeven raadsleden (14%) geeft aan de dienst ‘Tips over de lokale rekenkamer’ te kennen. 
Een op de acht raadsleden (13%) geeft aan ‘De veel gestelde vragen (FAQ) op de site van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden’ te kennen.  
Een op de acht (12%) geeft aan ‘Handreikingen over het werkgeverschap van de raad’ te kennen.  
Twee derde van de raadsleden (67%) geeft aan geen van de genoemde activiteiten te kennen. 
 
Zie toelichtingen op pagina 132. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Het Ondersteuningsteam
Weerbaar Bestuur

5% 8% 2%

De veel gestelde Juridische
Vragen (FAQ) op de site van de
Nederlandse Vereniging voor

Raadsleden

13% 19% 6%

Tips over de lokale rekenkamer 14% 19% 9%

Handreikingen over het
werkgeverschap van de raad

12% 19% 6%

Het intranet platform Raad in
Beweging

6% 9% 3%

Geen van deze activiteiten zijn
mij bekend

67% 53% 81%
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6. Welke van de volgende ondersteunende activiteiten of 
diensten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

kent u? (n totaal=1020
n lid = 513

n geen lid = 507)
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Vraag 6.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 6 hebben beantwoord met een activiteit of 
dienst. 

 
Zeven op de tien raadsleden die aangegeven hebben een ondersteuning of dienst van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden te kennen (70%), geeft aan deze ondersteuning (zeer) 
nuttig te vinden.  
 
Zie toelichtingen op pagina 132. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer nuttig 7% 9% 2%

Nuttig 63% 66% 56%

Neutraal 24% 20% 33%

Niet nuttig 3% 3% 2%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 1%

Weet niet 4% 3% 6%

7% 9%
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63%
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20%
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6.1 Hoe nuttig vindt u deze ondersteuning voor uw 
werkzaamheden als raadslid?

(n totaal=335
n lid = 240

n geen lid = 95)
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Onderstaande vraag is alleen gesteld aan respondenten die vraag 5 hebben beantwoordt met “Ja”. 
 

6.2 Wat kan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verbeteren, zodat zij 

raadsleden beter kan informeren en ondersteunen? (n=72) 

 
Figuur 1. Woordwolk 

 

Als raadsleden de vraag “Wat kan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verbeteren, zodat zij 
raadsleden beter kan informeren en ondersteunen?” mogen beantwoorden, geven drie op de vijf 
raadsleden (58%) verbeterpunten, zoals een verbetering op gebied van ‘behandelen van 
onderwerpen’ en ‘bereikbaarheid’. Twee op de vijf raadsleden (42%) geeft aan het niet te weten. 
Figuur 1 geeft een overzicht van de meest genoemde verbeterpunten. Hoe groter het woord, hoe 
vaker het is genoemd.  
 
Zie alle verbeterpunten op pagina 133 en verder. 
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2.5 Belangenbehartiging 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van alle raadsleden en 
doet dat, onder andere, door standpunten over actuele kwesties in te nemen. 

 
Driekwart van de raadsleden (75%) vindt het belangrijk dat de Vereniging standpunten namens alle 
raadsleden inneemt. 
 
Zie toelichtingen op pagina 135. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Ja 75% 84% 65%

Nee 25% 16% 35%
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7. Vindt u het belangrijk dat de Vereniging standpunten 
namens alle raadsleden inneemt? (n totaal=1008

n lid = 509
n geen lid = 498)
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Een derde van de raadsleden (36%) geeft aan het (zeer) mee eens te zijn met de stelling ‘De 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van alle raadsleden goed’.  
Een kwart van de raadsleden (25%) geeft aan neutraal te zijn over deze stelling. 
Een derde (34%) geeft aan dit niet te weten. 
 
2019 
In 2019 is bovenstaande stelling op een andere wijze gesteld, namelijk: “Hoe goed behartigt de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangen van gemeenteraadsleden?”. Op deze vraag gaf 
32% van de raadsleden aan dit (zeer) goed te vinden. 2% gaf aan dit (zeer) slecht te vinden. 53% van 
de raadsleden gaf in 2019 aan het niet te weten. 
 
Zie toelichtingen op pagina 137. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer mee eens 3% 7% 0%

Mee eens 33% 47% 19%

Neutraal 25% 30% 20%

Mee oneens 3% 4% 3%

Zeer mee oneens 1% 1% 2%

Weet niet 34% 12% 57%
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8. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de 
belangen van alle raadsleden goed’ (n totaal=1006

n lid = 508
n geen lid = 497)
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Drie op de tien raadsleden (28%) geeft aan het (zeer) mee eens te zijn met de stelling ‘De 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt als enige organisatie op voor de belangen van 
raadsleden’. 
Drie op de tien raadsleden (28%) geeft aan neutraal te zijn over deze stelling.  
Een derde (32%) van de raadsleden geeft aan het niet te weten. 
 
2019 
In 2019 gaf 26% van de raadsleden aan het (zeer) eens te zijn met deze stelling, 36% van de 
raadsleden gaf aan neutraal te zijn met deze stelling. 25% van de raadsleden in 2019 gaf aan het niet 
te weten.  
 
Zie toelichtingen op pagina 138. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer mee eens 2% 4% 1%

Mee eens 26% 36% 15%

Neutraal 28% 32% 24%

Mee oneens 8% 9% 7%

Zeer mee oneens 4% 4% 4%

Weet niet 32% 14% 51%
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9. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt als 
enige organisatie op voor de belangen van raadsleden’

(n totaal=1004
n lid = 507

n geen lid = 496)
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Vraag 9.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 9 hebben beantwoord met ‘Neutraal’, ‘Mee 
oneens’ of ‘Zeer mee oneens’. 

 

9.1 Welke andere organisaties komen volgens u (ook) op voor de positie van 

raadsleden? (n=393) 

 
Figuur 2. Woordwolk vraag 9.1. 

Als raadsleden de vraag “Welke andere organisaties komen volgens u (ook) op voor de positie van 

raadsleden?” mogen benatwoorden, geeft de helft een organisatie aan. De andere helft geeft aan 

het niet te weten. Figuur 2 geeft een overzicht van de meest genoemde organisaties. Hoe groter het 

woord, hoe vaker het woord is genoemd.  

 

De volgende drie organisaties worden het vaakst genoemd: 

1. VNG (108 keer) 
2. Politieke Partijen (26 keer) 
3. VPPG (21 keer) 
 
Zie toelichtingen op pagina 139 en verder. 
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Vier op de tien raadsleden (44%) geeft aan het (zeer) mee eens te zijn op de stelling ‘De Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden is een onafhankelijke organisatie’.  
Een op de vijf raadsleden (21%) geeft aan neutraal te zijn in deze stelling.  
Een derde (32%) geeft aan het niet te weten. 
 
 
2019 
In 2019 gaf 42% van de raadsleden het (zeer) eens te zijn met deze stelling. 27% van de raadsleden 
gaf in 2019 aan neutraal te zijn met deze stelling. 28% gaf aan het niet te weten. 
 
Zie toelichtingen op pagina 142. 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer mee eens 6% 8% 3%

Mee eens 38% 52% 24%

Neutraal 21% 22% 20%

Mee oneens 2% 2% 2%

Zeer mee oneens 1% 1% 2%

Weet niet 32% 14% 50%
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10. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een 
onafhankelijke organisatie’

(n totaal=997
n lid = 504

n = 493)
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2.6 Verwachtingen 

 
De helft van de raadsleden (51%) geeft aan het (zeer) mee eens te zijn met de stelling ’Het is nuttig 
en waardevol als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden minimaal één keer per jaar in mijn 
regio een bijeenkomst houdt voor raadsleden’.  
Een kwart (27%) van de raadsleden geeft aan neutraal te zijn in deze stelling. 
 
2019 
In 2019 gaf 57% van de raadsleden aan het (zeer) eens te zijn met bovenstaande stelling. 24% van de 
raadsleden gaf in 2019 aan neutraal te zijn. 15% gaf aan het niet te weten. 
 
Zie toelichtingen op pagina 142. 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer mee eens 8% 12% 4%

Mee eens 43% 51% 35%

Neutraal 27% 28% 27%

Mee oneens 4% 4% 3%

Zeer mee oneens 2% 1% 3%

Weet niet 16% 5% 28%
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11. Het is nuttig en waardevol als de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden minimaal één keer per jaar in mijn regio 

een bijeenkomst houdt voor raadsleden
(n totaal=991

n lid = 499
n geen lid = 492)
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Vraag 11.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 11 hebben beantwoord met ‘Zeer mee 
eens’, ‘Mee eens’ of ‘Neutraal’. 

 

 
Op vraag "11.1 Voor welke bestuurslaag dient de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bij 
voorkeur een bijeenkomst voor raadsleden te houden?" antwoordt 71% van de respondenten: "Voor 
meerdere gemeenten tegelijk". 
 
Zie toelichtingen op pagina 144. 
  

Totaal Lid Geen lid

Speciaal voor mijn gemeente 12% 12% 12%

Voor meerdere gemeenten
tegelijk

71% 76% 63%

Weet niet 18% 12% 26%
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11.1 Voor welke bestuurslaag dient de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden bij voorkeur een bijeenkomst 

voor raadsleden te houden?
(n totaal=775

n lid = 454
n geen lid = 321)
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Zes op de tien raadsleden (61%) geven aan het (zeer) mee eens te zijn met de stelling ‘Ik vind het 
wenselijk dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden mij regelmatig informeert over nieuwe 
ontwikkelingen en opleidingen’. 
Een kwart van de raadsleden (23%) geeft aan neutraal te zijn op deze stelling. 
 
2019 
In 2019 gaf 65% van de raadsleden aan het (zeer) mee eens te zijn met deze stelling. 20% van de 
raadsleden gaf aan neutraal te zijn. 
 
Zie toelichtingen op pagina 157. 
 
 
 
  

Totaal Lid Geen lid

Zeer mee eens 10% 15% 6%

Mee eens 51% 62% 40%

Neutraal 23% 18% 28%

Mee oneens 3% 2% 3%

Zeer mee oneens 2% 1% 3%

Weet niet 11% 2% 20%
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12. ‘Ik vind het wenselijk dat de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden mij regelmatig informeert over nieuwe 

ontwikkelingen en opleidingen’
(n totaal=975

n lid = 491
n geen lid = 484)
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3. Kruisingen inwonersaantal per gemeente 

In onderliggend hoofdstuk zijn kruisingen aangebracht op inwonersaantal van gemeenten. Alle open 

vragen zijn weggelaten. Gekeken is naar significantie. Mocht de kruising significant zijn, dan zijn 

opvallende resultaten aangeduid met  . 

 

 

 

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Ja 46% 52% 53% 38%

Nee 54% 48% 48% 62%
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1. Bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden?

(n totaal=1337)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer waarschijnlijk 25% 24% 29% 15%

Waarschijnlijk 46% 38% 41% 38%

Neutraal 28% 34% 24% 38%

Onwaarschijnlijk 0% 1% 1% 0%

Zeer onwaarschijnlijk 0% 2% 3% 3%

Weet niet 1% 1% 1% 6%
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1.1 In hoeverre raadt u andere raadsleden aan om lid te 
worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

(n totaal=649)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

1 - zeer slecht 1% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 3%

3 1% 1% 0% 1%

4 0% 0% 1% 1%

5 2% 3% 3% 2%

6 8% 10% 6% 12%

7 24% 25% 25% 21%

8 22% 23% 27% 18%

9 4% 5% 4% 2%

10 - zeer goed 1% 1% 2% 1%

Weet niet 37% 33% 32% 40%
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2. Wat betreft uw waardering van onze activiteiten, welk 
cijfer geeft u aan de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=1207)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Ja 36% 37% 37% 31%

Nee 64% 63% 63% 69%
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3. Maakt u wel eens gebruik van de dienstverlening van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

(n totaal=1140)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 11% 6% 1% 0%

Regelmatig 13% 27% 28% 27%

Soms 47% 39% 34% 39%

Een enkele keer 27% 21% 25% 25%

Nooit 2% 7% 12% 9%
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3.1.1 De website Raadsleden.nl
(n totaal=403)



 
 

49 
 

 

 

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 2% 3% 1% 2%

Regelmatig 15% 12% 25% 23%

Soms 24% 29% 29% 25%

Een enkele keer 17% 25% 18% 11%

Nooit 43% 31% 27% 39%
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3.1.2 De sociale media
(n totaal=401)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 15% 17% 23% 7%

Regelmatig 31% 46% 38% 45%

Soms 33% 19% 16% 20%

Een enkele keer 15% 11% 17% 9%

Nooit 7% 7% 6% 18%
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3.1.3 De wekelijkse nieuwsbrief
(n totaal=400)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 0% 0% 0% 0%

Regelmatig 6% 10% 9% 0%

Soms 17% 27% 25% 18%

Een enkele keer 35% 22% 33% 39%

Nooit 43% 41% 32% 43%
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3.1.4 De bijeenkomsten
(n totaal=398)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 2% 0% 2% 2%

Regelmatig 9% 15% 7% 9%

Soms 40% 29% 32% 27%

Een enkele keer 33% 27% 33% 36%

Nooit 16% 29% 25% 25%
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3.1.5 De digitale leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl)
(n totaal=399)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Vaak 0% 1% 1% 5%

Regelmatig 11% 9% 8% 2%

Soms 15% 20% 23% 25%

Een enkele keer 38% 27% 29% 30%

Nooit 36% 43% 39% 39%
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3.1.6 De competentiescan voor raadsleden
(n totaal=399)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 8% 12% 19% 11%

Nuttig 58% 64% 48% 61%

Neutraal 28% 17% 22% 18%

Niet nuttig 0% 1% 1% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0%

Weet niet 6% 6% 9% 11%
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3.1.1.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de website 
Raadsleden.nl voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=365)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 3% 7% 8% 4%

Nuttig 47% 39% 53% 52%

Neutraal 33% 31% 27% 36%

Niet nuttig 3% 6% 5% 4%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0%

Weet niet 13% 18% 8% 4%
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3.1.2.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de sociale 
media van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden voor 

het uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=264)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Facebook 83% 84% 83% 80%

Instagram 10% 34% 38% 36%

LinkedIn 28% 47% 45% 68%

Twitter 62% 63% 80% 80%

Anders 17% 7% 13% 4%

Weet niet 0% 1% 2% 0%
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3.1.2.2 Welke sociale media gebruikt u voor het uitvoeren 
van uw taken als raadslid?

(n totaal=260)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 10% 11% 14% 3%

Nuttig 63% 56% 52% 71%

Neutraal 21% 28% 32% 20%

Niet nuttig 2% 1% 0% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0%

Weet niet 4% 4% 2% 3%
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3.1.3.1 Hoe nuttig/waardevol is de wekelijkse nieuwsbrief 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het 

uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=358)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 10% 20% 17% 0%

Nuttig 55% 56% 47% 44%

Neutraal 21% 14% 26% 36%

Niet nuttig 3% 0% 0% 0%

Helemaal nietn uttig 0% 0% 0% 0%

Weet niet 10% 10% 10% 20%
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3.1.4.1 Hoe nuttig/waardevol is het bijwonen van 
de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=234)
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<
20.000

20.000
-

50.000

50.000
-

100.00
0

>
100.00

0

Alleen online-bijeenkomsten 69% 60% 64% 52%

Alleen fysieke bijeenkomsten 7% 9% 9% 4%

Zowel online als fysieke
bijeenkomsten

24% 29% 26% 40%

Geen interesse in deelname aan
online of fysieke bijeenkomsten
van de Nederlandse Vereniging

voor Raadsleden

0% 2% 2% 4%
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3.1.4.2 Zolang het corona-probleem nog speelt in Nederland, 
waarnaar gaat uw voorkeur uit, wat betreft uw deelname 
aan bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=233)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 25% 13% 11% 13%

Nuttig 50% 58% 49% 53%

Neutraal 20% 20% 34% 19%

Niet nuttig 0% 0% 0% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 2% 3%

Weet niet 5% 9% 5% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3.1.5.1 Hoe nuttig/waardevol is de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl) van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid?

(n totaal=290)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 3% 6% 11% 8%

Nuttig 41% 44% 46% 38%

Neutraal 47% 36% 33% 38%

Niet nuttig 0% 4% 4% 8%

Helemaal niet nuttig 0% 1% 0% 8%

Weet niet 9% 9% 6% 0%
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3.1.6.1 Hoe nuttig/waardevol is het gebruikmaken van de 
competentiescan van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=232)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Ja 8% 9% 5% 9%

Nee 92% 91% 95% 91%
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3.2 Maakt u verder nog gebruik van andere dienstverlening 
van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden?

(n totaal=392)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000

Zeer nuttig 25% 56% 25% 25%

Nuttig 75% 33% 25% 75%

Neutraal 0% 6% 50% 0%

Niet nuttig 0% 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 6% 0% 0%
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3.2.1 Hoe nuttig/waardevol zijn de door u zelf benoemde 
dienstverlening voor het uitvoeren van uw taken als 

raadslid?
(n totaal=30)
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< 20.000
20.000 -
50.000

50.000 -
100.000

> 100.000

Rol en positie van de
gemeenteraad

40% 41% 45% 37%

Raadslidmaatschap van de
toekomst

13% 11% 13% 7%

In de hoofdrol, een essay over de
rollen van de gemeenteraad (Han

Warmelink)
9% 4% 6% 1%

Houd het dichtbij (een boekje
met 30-tal-interviews met

raadsleden) door Laurens van
Voorst.

7% 3% 5% 2%

Nationaal Raadsledenonderzoek
2019

19% 23% 17% 19%

Opleidingengids 2020 19% 22% 20% 16%

Houd grip op het
begrotingsproces (infographic

met 10 aanbevelingen)
18% 17% 19% 10%

Toolkit democratische
weerbaarheid

5% 5% 5% 4%

Geen van deze publicaties zijn mij
bekend

14% 13% 14% 16%

Geen van deze publicaties heb ik
geraadpleegd of doorgenomen

36% 34% 35% 38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

4. Welke van onderstaande publicaties van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden heeft u wel eens geraadpleegd 

of doorgenomen?
(n totaal=590)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 8% 6% 11% 1%

Nuttig 63% 69% 63% 66%

Neutraal 20% 18% 20% 21%

Niet nuttig 3% 1% 2% 1%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 1%

Weet niet 6% 6% 4% 9%
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4.1 Hoe nuttig vond u (over het algemeen) deze publicaties 
voor uw taken als raadslid?

(n totaal=590)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Ja 6% 8% 7% 4%

Nee 94% 92% 93% 96%
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120%

5. Heeft u voor het krijgen van informatie wel eens contact 
opgenomen met de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=1040)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer negatief 0% 0% 6% 20%

Negatief 0% 0% 6% 20%

Neutraal 13% 16% 12% 0%

Positief 25% 42% 29% 40%

Zeer positief 63% 38% 41% 20%

Weet niet 0% 4% 6% 0%
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5.1.1 Klantvriendelijkheid
(n totaal=75)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer negatief 0% 0% 0% 0%

Negatief 0% 2% 12% 20%

Neutraal 13% 16% 6% 0%

Positief 50% 36% 24% 40%

Zeer positief 38% 42% 41% 20%

Weet niet 0% 4% 18% 20%
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5.1.2 Deskundigheid van de medewerker
(n totaal=75)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer negatief 0% 0% 12% 40%

Negatief 13% 9% 6% 0%

Neutraal 13% 13% 0% 0%

Positief 25% 38% 41% 40%

Zeer positief 50% 38% 24% 20%

Weet niet 0% 2% 18% 0%
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5.1.3 Het hielp mij verder
(n totaal=75)
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< 20.000 20.000 - 50.000
50.000 -
100.000

> 100.000

Het Ondersteuningsteam
Weerbaar Bestuur

6% 4% 7% 5%

De veel gestelde Juridische
Vragen (FAQ) op de site van de
Nederlandse Vereniging voor

Raadsleden

14% 14% 10% 11%

Tips over de lokale rekenkamer 15% 14% 14% 10%

Handreikingen over het
werkgeverschap van de raad

15% 13% 13% 7%

Het intranet platform Raad in
Beweging

6% 6% 5% 7%

Geen van deze activiteiten zijn
mij bekend

64% 65% 71% 72%
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6. Welke van de volgende ondersteunende activiteiten of 
diensten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

kent u? (n totaal=1020)



 
 

62 
 

 

 

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer nuttig 10% 5% 10% 6%

Nuttig 62% 67% 57% 56%

Neutraal 25% 19% 28% 36%

Niet nuttig 0% 3% 3% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 1% 0% 0%

Weet niet 4% 5% 2% 0%
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6.1 Hoe nuttig vindt u deze ondersteuning voor uw 
werkzaamheden als raadslid?

(n totaal=335)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Ja 75% 75% 79% 67%

Nee 25% 25% 21% 33%
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7. Vindt u het belangrijk dat de Vereniging standpunten 
namens alle raadsleden inneemt?

(n totaal=1008)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer mee eens 5% 3% 5% 2%

Mee eens 34% 34% 31% 31%

Neutraal 26% 23% 29% 23%

Mee oneens 1% 3% 3% 4%

Zeer mee oneens 2% 0% 1% 4%

Weet niet 31% 36% 31% 36%
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8. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de 
belangen van alle raadsleden goed’

(n totaal=1006)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer mee eens 3% 2% 4% 2%

Mee eens 29% 25% 26% 22%

Neutraal 23% 29% 25% 31%

Mee oneens 9% 8% 8% 8%

Zeer mee oneens 3% 3% 5% 6%

Weet niet 34% 32% 32% 31%
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9. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt als 
enige organisatie op voor de belangen van raadsleden’

(n totaal=1004)
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< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer mee eens 4% 6% 6% 6%

Mee eens 38% 38% 38% 35%

Neutraal 22% 20% 23% 25%

Mee oneens 1% 2% 2% 1%

Zeer mee oneens 1% 1% 1% 3%

Weet niet 34% 33% 29% 30%
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10. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een 
onafhankelijke organisatie’

(n totaal=997)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer mee eens 5% 9% 11% 4%

Mee eens 46% 40% 45% 48%

Neutraal 24% 29% 25% 25%

Mee oneens 4% 3% 4% 5%

Zeer mee oneens 1% 1% 1% 4%

Weet niet 19% 18% 12% 14%
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11. Het is nuttig en waardevol als de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden minimaal één keer per jaar in mijn regio 

een bijeenkomst houdt voor raadsleden
(n totaal=991)
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< 20.000 20.000 - 50.000
50.000 -
100.000

> 100.000

Speciaal voor mijn gemeente 8% 10% 15% 18%

Voor meerdere gemeenten
tegelijk

78% 73% 66% 63%

Weet niet 14% 18% 19% 19%
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11.1 Voor welke bestuurslaag dient de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden bij voorkeur een bijeenkomst 

voor raadsleden te houden?
(n totaal=775)

< 20.000 20.000 - 50.000 50.000 - 100.000 > 100.000

Zeer mee eens 9% 10% 14% 9%

Mee eens 51% 53% 47% 50%

Neutraal 24% 21% 26% 23%

Mee oneens 2% 2% 3% 4%

Zeer mee oneens 2% 1% 2% 6%

Weet niet 12% 13% 8% 8%
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12. ‘Ik vind het wenselijk dat de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden mij regelmatig informeert over nieuwe 

ontwikkelingen en opleidingen’
(n totaal=975)
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4. Kruisingen provincies  

In onderliggend hoofdstuk zijn kruisingen aangebracht op de provincie van de respondent. Alle open 

vragen zijn weggelaten. Gekeken is naar significantie. Mocht de kruising significant zijn, dan zijn 

opvallende resultaten aangeduid met  . 

De provincienamen zijn afgekort om een duidelijke grafiek te presenteren. Onderstaande tabel geeft 

de afkorting en de volledige naam van de provincie weer. 

Afkorting Provincie 

DR Drenthe 

FL Flevoland 

FR Friesland 

GE Gelderland 

GR Groningen 

LI Limburg 

NB Noord-Brabant 

NH Noord-Holland 

OV Overijssel 

UT Utrecht 

ZE Zeeland 

ZH Zuid-Holland 

 

 

 

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Ja 61% 55% 60% 54% 51% 51% 49% 50% 41% 37% 51% 48%

Nee 39% 45% 40% 46% 49% 49% 51% 50% 59% 63% 49% 52%
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1. Bent u lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden?

(n totaal=1337)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer waarschijnlijk 27% 55% 39% 19% 17% 26% 26% 18% 16% 30% 47% 19%

Waarschijnlijk 30% 27% 42% 42% 50% 34% 37% 44% 41% 36% 40% 40%

Neutraal 37% 18% 13% 31% 33% 34% 32% 36% 36% 33% 13% 35%

Onwaarschijnlijk 0% 0% 3% 3% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

Zeer onwaarschijnlijk 7% 0% 3% 2% 0% 2% 2% 2% 5% 0% 0% 2%

Weet niet 0% 0% 0% 2% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 2%
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1.1 In hoeverre raadt u andere raadsleden aan om lid te 
worden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

(n totaal=649)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

1 - zeer slecht 0% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0%

2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1%

3 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 2%

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 0%

5 2% 0% 2% 3% 6% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 3%

6 9% 22% 2% 14% 13% 6% 8% 7% 8% 5% 9% 11%

7 28% 28% 31% 21% 16% 19% 22% 30% 25% 19% 27% 25%

8 13% 22% 31% 27% 25% 20% 25% 25% 15% 23% 31% 21%

9 4% 0% 2% 3% 6% 9% 5% 2% 2% 6% 4% 4%

10 - zeer goed 2% 11% 2% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 1% 2% 1%

Weet niet 39% 17% 27% 32% 34% 39% 35% 31% 44% 42% 24% 32%
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2. Wat betreft uw waardering van onze activiteiten, welk 
cijfer geeft u aan de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden?
(n totaal=1207)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Ja 29% 59% 46% 41% 25% 30% 37% 34% 29% 38% 51% 32%

Nee 71% 41% 54% 59% 75% 70% 63% 66% 71% 62% 49% 68%
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3. Maakt u wel eens gebruik van de dienstverlening van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden?

(n totaal=1140)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 33% 0% 5% 10% 14% 8% 4% 2% 0% 0% 4% 2%

Regelmatig 17% 30% 14% 24% 29% 40% 29% 24% 15% 20% 42% 21%

Soms 33% 70% 36% 39% 29% 28% 35% 43% 58% 43% 23% 38%

Een enkele keer 8% 0% 41% 24% 14% 8% 23% 28% 19% 27% 27% 23%

Nooit 8% 0% 5% 3% 14% 16% 9% 3% 8% 10% 4% 16%
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3.1.1 De website Raadsleden.nl
(n totaal=403)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 8% 0% 5% 3% 14% 8% 1% 0% 0% 3% 0% 2%

Regelmatig 17% 0% 9% 10% 29% 12% 18% 17% 12% 30% 15% 21%

Soms 0% 40% 36% 26% 29% 20% 40% 28% 19% 20% 23% 30%

Een enkele keer 8% 20% 14% 26% 0% 8% 15% 24% 42% 13% 38% 20%

Nooit 67% 40% 36% 34% 29% 52% 26% 31% 27% 33% 23% 27%
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3.1.2 De sociale media
(n totaal=401)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 25% 20% 5% 16% 29% 36% 16% 14% 8% 13% 16% 22%

Regelmatig 58% 20% 45% 42% 57% 44% 47% 41% 42% 30% 40% 40%

Soms 8% 40% 23% 18% 14% 4% 21% 19% 35% 23% 24% 20%

Een enkele keer 8% 10% 14% 15% 0% 4% 13% 17% 4% 20% 16% 11%

Nooit 0% 10% 14% 10% 0% 12% 3% 9% 12% 13% 4% 7%
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3.1.3 De wekelijkse nieuwsbrief
(n totaal=400)



 
 

71 
 

 

 

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Regelmatig 0% 10% 23% 7% 0% 8% 9% 10% 4% 10% 4% 7%

Soms 0% 30% 23% 31% 57% 16% 28% 12% 12% 20% 32% 33%

Een enkele keer 25% 30% 23% 30% 29% 36% 22% 31% 31% 33% 24% 27%

Nooit 75% 30% 32% 33% 14% 40% 40% 47% 54% 37% 40% 33%
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3.1.4 De bijeenkomsten
(n totaal=398)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 0% 0% 5% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 0%

Regelmatig 8% 0% 14% 11% 29% 24% 13% 10% 0% 7% 12% 15%

Soms 33% 30% 27% 30% 43% 28% 26% 33% 19% 50% 24% 36%

Een enkele keer 33% 50% 14% 34% 14% 32% 28% 34% 35% 27% 16% 33%

Nooit 25% 20% 41% 25% 14% 16% 28% 22% 42% 17% 48% 16%
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3.1.5 De digitale leeromgeving (leeromgeving.raadsleden.nl)

(n totaal=399)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Vaak 8% 0% 5% 0% 14% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0%

Regelmatig 8% 10% 0% 10% 0% 8% 18% 7% 4% 7% 4% 7%

Soms 0% 20% 23% 25% 0% 16% 16% 19% 19% 20% 32% 25%

Een enkele keer 33% 40% 32% 33% 57% 32% 31% 24% 19% 23% 28% 27%

Nooit 50% 30% 41% 33% 29% 44% 34% 47% 58% 50% 36% 40%
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3.1.6 De competentiescan voor raadsleden
(n totaal=399)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 18% 0% 14% 12% 40% 33% 6% 14% 4% 22% 9% 11%

Nuttig 64% 60% 52% 59% 20% 48% 63% 52% 72% 59% 70% 67%

Neutraal 18% 40% 19% 24% 20% 14% 21% 25% 12% 11% 9% 20%

Niet nuttig 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 0% 10% 5% 20% 5% 10% 7% 12% 7% 13% 2%
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3.1.1.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de website 
Raadsleden.nl voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=365)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 25% 0% 14% 3% 0% 17% 4% 8% 5% 15% 0% 5%

Nuttig 50% 33% 36% 53% 75% 50% 41% 31% 25% 60% 59% 49%

Neutraal 25% 67% 29% 28% 0% 8% 35% 41% 30% 25% 24% 31%

Niet nuttig 0% 0% 14% 8% 25% 0% 2% 10% 5% 0% 0% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 0% 7% 10% 0% 25% 18% 10% 35% 0% 18% 13%
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3.1.2.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de sociale 
media van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden voor 

het uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=264)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Facebook 50% 83% 79% 79% 100% 83% 85% 82% 89% 85% 81% 85%

Instagram 0% 33% 21% 38% 50% 17% 25% 26% 32% 30% 38% 51%

LinkedIn 50% 17% 57% 49% 25% 75% 44% 41% 37% 50% 50% 49%

Twitter 75% 67% 50% 77% 75% 58% 67% 67% 74% 85% 63% 67%

Anders, namelijk: 25% 17% 14% 5% 0% 25% 8% 10% 5% 15% 0% 8%

Weet niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 0% 0% 0% 0%
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3.1.2.2 Welke sociale media gebruikt u voor het uitvoeren 
van uw taken als raadslid?

(n totaal=260)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 25% 11% 5% 13% 0% 18% 11% 8% 9% 12% 10% 10%

Nuttig 50% 44% 63% 56% 86% 64% 56% 60% 61% 46% 52% 59%

Neutraal 25% 33% 32% 28% 14% 18% 28% 29% 26% 35% 29% 24%

Niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 11% 0% 4% 0% 0% 2% 2% 4% 8% 10% 6%
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3.1.3.1 Hoe nuttig/waardevol is de wekelijkse nieuwsbrief 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het 

uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=358)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 0% 0% 13% 18% 0% 33% 15% 16% 25% 26% 17% 9%

Nuttig 25% 43% 67% 54% 67% 33% 51% 58% 33% 47% 50% 60%

Neutraal 50% 43% 7% 18% 17% 27% 28% 16% 17% 16% 0% 23%

Niet nuttig 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 25% 14% 7% 10% 17% 7% 5% 10% 25% 11% 33% 9%
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3.1.4.1 Hoe nuttig/waardevol is het bijwonen van 
de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?

(n totaal=234)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Alleen online-bijeenkomsten 50% 29% 87% 55% 100% 60% 49% 68% 58% 74% 50% 63%

Alleen fysieke bijeenkomsten 0% 0% 0% 24% 0% 7% 10% 6% 8% 0% 17% 0%

Zowel online als fysieke
bijeenkomsten

50% 71% 13% 18% 0% 33% 36% 26% 33% 16% 33% 37%

Geen interesse in deelname aan
online of fysieke bijeenkomsten
van de Nederlandse Vereniging

voor Raadsleden

0% 0% 0% 3% 0% 0% 5% 0% 0% 11% 0% 0%
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3.1.4.2 Zolang het corona-probleem nog speelt in Nederland, 
waarnaar gaat uw voorkeur uit, wat betreft uw deelname 
aan bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden? (n totaal=233)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 11% 0% 23% 15% 0% 19% 21% 11% 20% 12% 18% 7%

Nuttig 33% 25% 77% 50% 67% 48% 47% 67% 47% 56% 64% 59%

Neutraal 56% 63% 0% 26% 33% 19% 28% 18% 20% 20% 9% 20%

Niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 13% 0% 9% 0% 10% 2% 4% 13% 12% 9% 11%
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3.1.5.1 Hoe nuttig/waardevol is de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl) van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid? (n totaal=290)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 0% 14% 8% 3% 40% 21% 12% 0% 0% 7% 7% 3%

Nuttig 50% 29% 38% 43% 0% 50% 40% 35% 50% 73% 57% 44%

Neutraal 50% 57% 38% 48% 60% 21% 35% 58% 8% 20% 21% 28%

Niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2% 3% 17% 0% 0% 13%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 8% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 3%

Weet niet 0% 0% 8% 8% 0% 0% 9% 3% 25% 0% 14% 9%
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3.1.6.1 Hoe nuttig/waardevol is het gebruikmaken van de 
competentiescan van de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid?
(n totaal=232)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Ja 0% 10% 9% 10% 0% 4% 6% 10% 0% 10% 5% 11%

Nee 100% 90% 91% 90% 100% 96% 94% 90% 100% 90% 95% 89%
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3.2 Maakt u verder nog gebruik van andere dienstverlening 
van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden?

(n totaal=392)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 0% 0% 50% 67% 0% 100% 50% 33% 0% 33% 100% 17%

Nuttig 0% 0% 0% 33% 0% 0% 50% 50% 0% 67% 0% 67%

Neutraal 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 17%

Niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Weet niet 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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3.2.1 Hoe nuttig/waardevol zijn de door u zelf benoemde 
dienstverlening voor het uitvoeren van uw taken als 

raadslid?

(n totaal=30)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Rol en positie van de
gemeenteraad

33% 63% 55% 42% 44% 41% 42% 37% 45% 30% 52% 41%

Raadslidmaatschap van de
toekomst

7% 19% 18% 9% 15% 8% 11% 12% 8% 11% 18% 10%

In de hoofdrol, een essay over de
rollen van de gemeenteraad (Han

Warmelink)
2% 13% 5% 3% 11% 4% 4% 4% 5% 6% 5% 7%

Houd het dichtbij (een boekje
met 30-tal-interviews met

raadsleden) door Laurens van
Voorst.

0% 6% 7% 7% 4% 8% 7% 3% 2% 0% 0% 2%

Nationaal Raadsledenonderzoek
2019

24% 25% 11% 24% 30% 19% 16% 24% 13% 31% 30% 19%

Opleidingengids 2020 24% 6% 30% 29% 15% 23% 19% 18% 13% 17% 30% 19%

Houd grip op het
begrotingsproces (infographic

met 10 aanbevelingen)
17% 31% 27% 18% 15% 18% 16% 17% 13% 14% 18% 14%

Toolkit democratische
weerbaarheid

5% 0% 14% 5% 4% 3% 5% 6% 1% 6% 7% 5%

Geen van deze publicaties zijn mij
bekend

12% 6% 9% 12% 15% 14% 13% 12% 18% 17% 11% 15%

Geen van deze publicaties heb ik
geraadpleegd of doorgenomen

48% 25% 27% 33% 41% 32% 37% 38% 36% 35% 27% 33%
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4. Welke van onderstaande publicaties van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden heeft u wel eens geraadpleegd 

of doorgenomen?
(n totaal=1055)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 0% 9% 10% 7% 8% 4% 9% 5% 4% 10% 7% 5%

Nuttig 60% 55% 76% 67% 69% 73% 68% 67% 70% 57% 69% 63%

Neutraal 30% 27% 7% 17% 15% 22% 17% 23% 15% 29% 14% 17%

Niet nuttig 5% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 3%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Weet niet 5% 9% 7% 7% 8% 0% 4% 2% 11% 2% 10% 10%
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4.1 Hoe nuttig vond u (over het algemeen) deze publicaties 
voor uw taken als raadslid?

(n totaal=590)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Ja 2% 13% 10% 12% 4% 13% 5% 4% 7% 8% 14% 5%

Nee 98% 88% 90% 88% 96% 87% 95% 96% 93% 93% 86% 95%
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5. Heeft u voor het krijgen van informatie wel eens contact 
opgenomen met de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden? (n totaal=1040)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer negatief 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 17% 0% 0% 0% 0%

Negatief 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0%

Neutraal 0% 0% 0% 13% 0% 10% 13% 17% 17% 17% 17% 22%

Positief 100% 100% 50% 44% 0% 40% 25% 33% 50% 17% 33% 22%

Zeer positief 0% 0% 25% 31% 0% 40% 63% 33% 33% 50% 50% 56%

Weet niet 0% 0% 25% 6% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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5.1.1 Klantvriendelijkheid
(n totaal=75)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer negatief 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Negatief 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 22%

Neutraal 0% 0% 0% 13% 0% 40% 13% 0% 0% 17% 17% 0%

Positief 100% 100% 50% 44% 0% 20% 25% 33% 50% 0% 33% 33%

Zeer positief 0% 0% 25% 31% 0% 30% 63% 50% 50% 50% 50% 44%

Weet niet 0% 0% 25% 6% 100% 10% 0% 17% 0% 17% 0% 0%
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5.1.2 Deskundigheid van de medewerker
(n totaal=75)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer negatief 0% 0% 0% 6% 0% 10% 0% 17% 0% 0% 0% 11%

Negatief 0% 0% 0% 6% 0% 20% 0% 0% 0% 17% 17% 11%

Neutraal 0% 0% 0% 13% 0% 10% 13% 17% 17% 17% 0% 0%

Positief 100% 100% 50% 38% 0% 30% 25% 17% 50% 17% 33% 56%

Zeer positief 0% 0% 25% 31% 100% 20% 63% 50% 17% 50% 50% 22%

Weet niet 0% 0% 25% 6% 0% 10% 0% 0% 17% 0% 0% 0%
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5.1.3 Het hielp mij verder
(n totaal=75)



 
 

82 
 

 

 

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Het Ondersteuningsteam
Weerbaar Bestuur

5% 13% 9% 6% 7% 7% 3% 5% 6% 4% 5% 5%

De veel gestelde Juridische
Vragen (FAQ) op de site van de
Nederlandse Vereniging voor

Raadsleden

13% 33% 14% 13% 19% 9% 15% 11% 13% 10% 17% 9%

Tips over de lokale rekenkamer 20% 13% 16% 11% 26% 13% 12% 9% 14% 14% 29% 15%

Handreikingen over het
werkgeverschap van de raad

15% 0% 28% 10% 19% 20% 12% 10% 5% 11% 15% 13%

Het intranet platform Raad in
Beweging

10% 0% 7% 7% 4% 9% 6% 5% 1% 5% 10% 7%

Geen van deze activiteiten zijn
mij bekend

63% 60% 56% 67% 52% 68% 68% 71% 71% 70% 54% 71%
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6. Welke van de volgende ondersteunende activiteiten of 
diensten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

kent u? (n totaal=1021)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer nuttig 7% 0% 11% 7% 8% 8% 11% 2% 4% 9% 11% 4%

Nuttig 60% 83% 68% 58% 62% 67% 60% 64% 58% 65% 74% 63%

Neutraal 27% 17% 16% 27% 23% 21% 22% 25% 25% 22% 16% 29%

Niet nuttig 0% 0% 0% 2% 8% 0% 4% 7% 4% 0% 0% 2%

Helemaal niet nuttig 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%

Weet niet 7% 0% 5% 7% 0% 4% 4% 2% 4% 4% 0% 2%
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6.1 Hoe nuttig vindt u deze ondersteuning voor uw 
werkzaamheden als raadslid?

(n totaal=335)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Ja 75% 93% 74% 77% 70% 77% 80% 71% 66% 69% 85% 73%

Nee 25% 7% 26% 23% 30% 23% 20% 29% 34% 31% 15% 27%
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7. Vindt u het belangrijk dat de Vereniging standpunten 
namens alle raadsleden inneemt?

(n totaal=1008)



 
 

84 
 

 

 

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer mee eens 8% 7% 2% 1% 4% 4% 5% 2% 2% 4% 3% 5%

Mee eens 36% 40% 40% 32% 38% 35% 35% 33% 27% 35% 36% 30%

Neutraal 23% 13% 26% 26% 23% 24% 23% 28% 23% 21% 38% 24%

Mee oneens 3% 7% 7% 6% 4% 1% 2% 3% 1% 3% 0% 3%

Zeer mee oneens 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1%

Weet niet 31% 33% 23% 35% 31% 35% 34% 32% 44% 36% 21% 36%
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8. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de 
belangen van alle raadsleden goed’

(n totaal=1006)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer mee eens 5% 0% 2% 2% 8% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 1%

Mee eens 31% 27% 30% 25% 23% 27% 27% 23% 19% 16% 47% 27%

Neutraal 28% 40% 28% 23% 15% 29% 26% 33% 31% 25% 21% 28%

Mee oneens 15% 7% 9% 10% 15% 4% 6% 10% 5% 16% 0% 6%

Zeer mee oneens 3% 0% 7% 5% 4% 3% 2% 6% 5% 3% 5% 1%

Weet niet 18% 27% 23% 34% 35% 35% 35% 26% 38% 37% 24% 35%
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9. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt als 
enige organisatie op voor de belangen van raadsleden’

(n totaal=1004)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer mee eens 8% 7% 5% 4% 4% 7% 7% 6% 2% 9% 8% 4%

Mee eens 38% 40% 40% 39% 35% 35% 38% 37% 35% 38% 47% 38%

Neutraal 26% 20% 31% 21% 23% 28% 16% 23% 19% 16% 18% 24%

Mee oneens 5% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 4% 5% 0% 1%

Zeer mee oneens 3% 0% 2% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 0% 1%

Weet niet 21% 33% 19% 33% 38% 28% 37% 32% 38% 30% 26% 31%
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10. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een 
onafhankelijke organisatie’

(n totaal=997)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer mee eens 5% 27% 12% 7% 8% 11% 11% 4% 8% 5% 13% 7%

Mee eens 41% 40% 48% 41% 50% 45% 39% 39% 39% 38% 58% 52%

Neutraal 41% 27% 24% 35% 19% 26% 26% 30% 26% 35% 18% 19%

Mee oneens 5% 0% 0% 3% 8% 3% 5% 6% 2% 4% 3% 2%

Zeer mee oneens 0% 0% 2% 2% 4% 0% 2% 2% 2% 1% 3% 1%

Weet niet 8% 7% 14% 13% 12% 16% 16% 19% 21% 16% 5% 20%
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11. Het is nuttig en waardevol als de Nederlandse Vereniging 
voor Raadsleden minimaal één keer per jaar in mijn regio 

een bijeenkomst houdt voor raadsleden
(n totaal=991)
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DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Speciaal voor mijn gemeente 13% 29% 6% 3% 15% 12% 12% 6% 23% 11% 21% 16%

Voor meerdere gemeenten
tegelijk

75% 64% 79% 79% 70% 77% 73% 72% 55% 67% 59% 68%

Weet niet 13% 7% 15% 19% 15% 12% 15% 23% 23% 23% 21% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

11.1 Voor welke bestuurslaag dient de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden bij voorkeur een bijeenkomst 

voor raadsleden te houden? (n totaal=775)

DR FL FR GE GR LI NB NH OV UT ZE ZH

Zeer mee eens 8% 7% 10% 10% 20% 8% 13% 8% 5% 15% 13% 10%

Mee eens 49% 47% 53% 57% 48% 57% 50% 51% 46% 43% 71% 48%

Neutraal 38% 40% 18% 22% 12% 19% 22% 24% 29% 19% 8% 25%

Mee oneens 3% 0% 3% 2% 8% 1% 2% 2% 0% 6% 0% 5%

Zeer mee oneens 0% 0% 3% 1% 0% 0% 4% 3% 2% 1% 3% 1%

Weet niet 3% 7% 15% 8% 12% 15% 9% 11% 18% 15% 5% 11%
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12. ‘Ik vind het wenselijk dat de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden mij regelmatig informeert over nieuwe 

ontwikkelingen en opleidingen’
(n totaal=975)
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5. Overheid in Nederland 

Overheid in Nederland is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van 
meningen. Met een up-to-date database met beleidsbepalers in Nederland kunnen wij snel en 
efficiënt de landelijk/regionale meningen peilen over relevante (politieke) vraagstukken. 
 
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de 
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant 
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en 
meer draagvlak op. 
 
Overheid in Nederland faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. 
 
 
 
 

Overheid in Nederland 
Expeditiestraat 12  
5961 PX Horst 
 
www.overheidinnederland.nl 
info@overheidinnederland.nl 
085-4860150 
 
 

Overheid in Nederland is lid van MOA. 
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6. Bijlage: toelichtingen 

1.1 In hoeverre raadt u andere raadsleden aan om lid te worden van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? 

 

Zeer 
waarschijnlijk • Nuttige informatie  

 • Goede info 

 • Belangrijk qua informatieverstrekking en ondersteuning  

 
• Voor de algemene informatie en kennisinfrastructuur die eigenlijk onontbeerlijk zijn 

als beginnend raadslid maar tevens als gevorderde.  

 • Kennis en ervaring met elkaar delen 

 • Informatie, kennis, netwerk.  

 • Goede belangenbehartiging  

 • De vereniging komt op voor mijn belangen. 

 
• Nuttige informatie en mogelijkheid tot stellen van algemene vragen / extra 

vraagbaak. 

 • Informatie. 

 • Informatie  

 
• De belangenbehartiging van raadsleden is heel belangrijk, omdat veel colleges nog 

steeds denken dat zij de baas zijn van de gemeente en dat raadsleden erg lastig zijn. 

 • Goede ondersteuning en actueel in de berichtgeving. 

 • Kennisplatforn en belangenbehartiger 

 • Veel handige zaken voor een raadslid op de website 

 • Voor de informatie die de NVR verschaft.  

 • je kunt er altijd terecht voor advies of hulp 

 • Aansluiting van raadsleden is belangrijk 

 • Zeer informatief en ze hebben goede bijeenkomsten 

 • Behartigen de belangen van Raasleden. 

 • Steun en kennis 

 • Interessant, informatief, verbondenheid, belangenbehartiging 

 • Veel goede en actuele ondersteuning voor mij die mijn werk als raadslid beter maakt 

 • Waardevolle bron van informatie en kennis 

 • De NVR heeft een goed en gevarieerd programma en speelt goed in op de actualiteit 

 • Kennis delen met elkaar 

 
• vertegenwoordiging van rechten van raadsleden  Informatieve functie voor 

raadswerk 

 
• Goed om op een andere manier dan VNG informatie te krijgen met andere 

invalshoek 

 • Neutrale belangenbehartiger en vraagbaak voor raadsleden 

 • Men neemt de moeite om je te helpen als je met iets zit. 

 

• Omdat Raadsleden dan wel individuen zijn, maar wel samen een maatschappij op 
orde moeten houden, dan wel verbeteren. Daarbij is ondersteuning en 
kennisvermeerdering onontbeerlijk. 

 • Altijd goed om een instituut te hebben die onze belangen mede behartigt. 

 
• Noodzakelijk om in contact te komen met raadsleden uit andere plaatsen om zo 

invloed te krijgen op landelijke beslisluiten die ook de eigen gemeente aan gaat. 
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 • Belangenbehartiging van raadsleden is belangrijk 

 • Goede informatie en waardevolle trainingen 

 • Nuttige informatie voor beginnende en ook ervaren raadsleden. 

 • Veel informatie en zelfs persoonlijke ondersteuning 

 • Goede branche vertegenwoordiger! 

 • snel informatie bij veranderingen met aandacht voor details 

 • digitale leeromgeving, breed aanbod, nieuwsberichten 

 • Veel informatie  

 
• Het bundelen van alle individuele belangen raadsleden via een 

vertegenwoordigende bestuur van onze vereniging is een must 

 
• Goed om informatie, kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen. Wordt je als 

raadslid beter van. 

 • Nuttige informatie en nuttige cursussen 

 • Goede en relevante zaken die landelijk per gemeente spelen. Prima afstemming. 

 • meerwaarde  

 • Kennis en informatie bank  

 • Veel informatieve bijeenkomsten en goed om als klankbord te gebruiken. 

 • Informatief. Backup 

 • Als een bron van kennis.  

 

• Omdat het nodig is om raadsleden constant te blijven 'updaten' (door opleidingen, 
kennis-/informatieoverdracht en onderlinge uitwisseling van ervaringen),  zodat zij 
hun werk goed kunnen blijven doen. 

 • Fijn om verenigd te zijn, expertise te delen en elkaar te (leren) kennen 

 

• Het is goed om ervaringen te delen. Voor raadsleden is alle informatie welkom. Er 
zijn ook menselijke belangen als groep, individu en specifieke zaken voor raadsleden. 
Als groep kun je meer doen, dan als individu, zeker als het om essentiële dingen gaat 
zoals in vrijheid als politicus spreken, beveiliging, vergoedingen etc. 

 • de informatie 

 • Interessante artikelen, ondersteunt mij echt in mijn werk  

 
• De enige echte belangenvereniging voor raadsleden. Belangrijk is dat er met een 

sterke mond gesproken kan worden! 

 • Kennis opdoen op een onafhangelijke manier  

 • Actuele informatie en ontwikkelingen binnen gemeentepolitiek 

 • Hoop nuttige informatie en seminars/webinars 

 • Als belangrijke vraagbaak, reflectiekader 

 • Krijg uit artikelen en (digitale) bijeenkomsten goede tips voor mijn raadswerk 

 • Informatie en ondersteuning 

 
• Om de broodnodige kennis te verkrijgen voor het raadswerk, maar ook om in to date 

te blijven 

 • Belangenbehartiging 

 • Informatie en ondersteuning 

 • goede ervaringen met snel antwoord op mijn vragen. 

 • onze raad heeft een collectief lidmaatschap 

 • belangenclub raadsleden 

 • Bron van informatie, goed om georganiseerd te zijn 

 
• Als raadslid goed een centraal punt te hebben waar je terecht kan voor delen kennis 

en informatie en om ondersteuning bij vragen terecht kan. 

 • Goed om een belangenbehartiger te hebben, goed om kennis te halen 

 • een hoge organisatiegraag is (altijd) van belang 
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 • Biedt goede informatie, hulp en cursussen 

 • Veel informatieverschaffing 

 • contact, intervisie en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen  

 
• Activiteiten ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zijn zeer 

leerzaam 

 • Gevraagd en ongevraagde informatie ten dienste van het uit oefenen van het ambt  

 • Informatie en feedback  

 • Ondersteuning, kennis, opleidingen, belangenbehartiging en delen van ervaringen. 

 • Veel informatie  

 • Belangenbehartiging en informatie 

 • om op de hoogte te blijven 

 • Over recente zaken blijf je bij 

 • Alle info is goed om te functioneren 

 • informatie 

 • Ervaar positief info vanuit de organisatie  

 • Je hebt een koepel, een klankbord, nodig 

 • verbondenheid en info 

 • Goede informatie en cursussen 

 • Deze vereniging geeft ondersteuning aan raadsleden. Je vindt er nuttige informatie . 

 • Mooie moderne club met goede adviezen. 

 • Belangrijk bij de uitvoering van je functie 

 • Belangrijke nuttige info over alles waar je als raadslid mee te maken hebt. 

 • belangrijk voor zonodig feed back 

 • Informatiebron 

 • Belangenbehartiging en informatie 

 • Bron van informatie 

 • Veel informatie  

 • Zonder deze goede vereniging worden mijn belangen niet behartigd 

 • Goede informatie bron 

 • Expertise, activiteiten, ondersteuningen  

 • Belangenvertegenwoordiging, kennisdeling, netwerk 

 • Veel informatie waar je veel eruit kunt halen. 

 • Toegankelijke kennis en correcte reactie op vragen 

 • we moeten Zeer waarschijnlijk front voeren 

 • Leerzaam 

 • Informatief  

 • Jullie geven veel info overal zaken. 

 • goede actuele onderwerpen, goede webinars, prettig om advies in te winnen 

 • Zij behartigen enkel de belangen van raadsleden. Dit is erg belangrijk voor mij. 

 • Brede informatie over hetgeen in de raden speelt 

 • Informatievoorziening;  belangenbehartiging 

 • Ik vind er heel veel informatie 

 • Up to date blijven 

 • Draagt bij aan kennisverhoging  

 • Informatie, belangenbehartiging, ervaringen delen 

 • Zo blijf je op de hoogte van zinvolle recente informatie 

 
• Vertstrekt zeer waardevolle informatie en concrete handvatten voor het uitoefenen 

van het raadswerk. 
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 • Voor de informatie en activiteiten. 

 
• Goede ondersteuning bij het raadswerk 

 

Waarschijnlijk • Veel gratis informatie  

 • Uitgebreide informatiemogelijkhede 

 • Advies en kennis 

 • veel info, praktische hulp 

 • Goede informatie  

 • Verkrijgen van informatie 

 • Veel beschikbare informatie 

 • Naslagwerk 

 • bel 

 • Voor advies en info 

 • Op bepaalde vragen kan de VNG antwoord geven. Ze behartigen de belangen 

 • Extra informatie 

 • Geven goede en vooral bruikbare informatie 

 • Belangenbehartiging 

 • Toch een overkoepelend orgaan die belangen kan behartigen 

 • duidelijk en helder 

 • Informatie en belangenbehartiging  

 • Goed informatie kanaal,  

 • Alle informatie is welkom 

 • Vergaren informatie  

 • Altijd goed  

 • Reactiesnelheid op vragen is te lang. 

 • Kennis verrijking. 

 • samenwerken moet in de polder. 

 • Goede ondersteuning en mogelijkheden tot verdere verdieping 

 • Toegang to info en opleidingen 

 • Goede info en cursussen, helaas wel vaak ver van Boxmeer af.  

 • Klankbord  

 • Handig 

 • Je wordt up to date gehouden en geïnspireerd met artikelen 

 • Leerzame bijeenkomsten. Goede ondersteuning 

 • Deskundigheid 

 • Scholingsmogelijkheden en informatie die helpend zijn bij je raadslidsmaatschap 

 • Verbreedt de oriëntatie 

 • Informatie en kennis vergroten. 

 
• Vak informatie is in elk beroep van belang. Opleiding vanuit partijgenoten heeft een 

beperkte waarde, omdat bij hen het ego een grotere rol speelt dan de vakdidaktiek. 

 • Nuttig 

 
• Het is goed dat er een belangenvereniging is die de bestuurlijke zaken vanuit het 

standpunt van de raad bekijkt en die onze positie helpt versterken. 

 • het verschaft relevante informatie en ontwikkelingen op een overzichtelijke wijze 

 • Deskundigheidsbevordering.  

 • Nee 

 • Vanwege specifieke ondersteuning  

 • krijgt dan toch de informatie binnen die ik als gewone burger niet zou ontvangen 
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• Er zijn best veel dingen waar veel of zelfs alle raadsleden mee te maken krijgen. Het 
is handig en nuttig als er een organisatie is die daarover informatie verstrekt en 
belangen behartigt. 

 • veel leermomenten 

 • Belangrijk om op de hoogte te blijven 

 • Zij helpen ons om ons werk beter te doen.  

 • Ik heb diverse vragen aan hen gesteld en steeds een passend antwoord ontvangen. 

 
• Ik vind het belangrijk dat mijn belangen, die ik niet allemaal kan overzien, goed 

vertegenwoordigd worden. 

 • betrokkenheid en feeling houden, maar wel erg algemeen. 

 • nuttige informatie 

 • Leerzaam 

 • Solidariteit net zoals dat behoort bij een vakvereniging 

 • Prima belangenbehartger en goede onderwerpen in nieuwsbrief ! 

 • - 

 • Altijd een steun in de rug 

 • Als vraagbaak en belangenbehartiger 

 • Delen van kennis 

 • Met name vanwege de bijscholingsmogelijkheden 

 • omdat het lidmaatschap een meerwaarde heeft. 

 • hulp en ondersteuning voor raadsleden met belangenbehartiging, scholing etc 

 • De Informatievoorziening via de vereniging. 

 
• achtergrondinformatie/steun bij vragen/uitwisseling van informatie met andere 

raadsleden 

 • tot nu toe goede ervaringen opgedaab. 

 • Goede trainingsdagen en we worden goed op de hoogte gehouden 

 • cursussen en bijscholing 

 • informatie over wat er (landelijk)  speelt. Opleidingen enz.  

 • je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het raadslidmaatschap. 

 • Actuele informatie 

 • Informatie die raadsleden goed kunnen gebruiken. 

 • Omdat het een goede vertegenwoordigende en begeleidende organisatie is 

 
• Het is goed om te lezen hoe andere raadsleden, in andere gemeenten, bepaalde 

dingen aanpakken 

 • goede informatie en ondersteuning  

 • Scholing, zeker nu online 

 • de informatie waar je gebruik van kunt maken 

 • Een goede kennisbron 

 • informatie 

 • altijd handig 

 
• Voor informatie voorziening, onlangs ook een eerste keer gebeld en keurig 

geholpen. 

 • Goed om als Raadslid ondersteuning te krijgen 

 • Kennis opdoen 

 • kennisbron scholing onze raad is collectief lid 

 • Goed om als organisatie gehoord te worden. 

 • Handige tips en toepassingen 

 • Informatie, ondersteuning 
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 • Een aanrader volgens mij omdat er veel deskundigheid te halen valt. 

 • Belangenbehartiging, opkomen voor rechtspositie 

 
• Ik ben groot voorstander van belangenbehartigers en collectiviteit. Dat moet ergens 

uit gefaciliteerd worden.  

 
• Hier is het mogelijk om je kennis op het gebied van de werking van de overheid te 

vergroten. Speciaal goed voor beginnende en jonge raadsleden. 

 • Goed toepasbare Informatie en cursussen/opleiding beschikbaar 

 • verbondenheid 

 • er zijn soms wel handige tips en cursussen/webinars 

 • veel zinvolle informatie 

 
• Het laat je kijken buiten de grenzen van de eigen gemeente, en raakt snel op de 

hoogte ook van best practices en recente dossiers 

 • Netwerk en informatie delen  

 • Biedt verdieping en inzicht 

 
• Je hebt de mogelijkheid om trainingen te volgen, online kennisbank te raadplegen 

en ontvangt interessante nieuwsbrieven. 

 • Een beroepsvereniging is altijd nurrig 

 • Bron van informatie, belangenbehartiging.  

 • cursussen, debattraining etc  

 • Voor nieuwe raadsleden  

 • ervaringen elders en achtergrond informatie.  

 
• Er staat soms interessante informatie in, maar ik mis de diepgang van actuele 

vraagstukken 

 • Achtergrondinformatie 

 • Samen sta je sterker. 

 • Veel nuttige informatie en bijeenkomsten op tal van terreinen 

 • OM volledig op de hoogte te zijn van wat er in bestuurlijk nederland gebeurt. 

 • Om kennis te delen met andere raadsleden. 

 • Omdat je info krijgt 

 • Beroepsvereniging 

 • interessant 

 • Neutraal advies is belangrijk 

 
• Soort belangen behartiging en actuele informatie verstrekkend;participerend in 

scholing e.d. 

 • Extra ondersteuning en aandachtspunten  

 • - 

 • Interessant blad met veel informatie 

 • Je hebt een vereniging nodig  

 • Je kunt met je vragen gebruik maken van de kennis en ervaring bij de vereniging 

 • Trainingen, website, nieuwsbrief 

 • afstemming andere raadsleen  

 • Dat het goed is om een belangenvereniging te hebben. 

 • Goede belangenbehartiging, uitstekende  juridische kennis in huis 

 • Om informatieve redenen. 

 • Nieuwsbrief, website 

 • Weten wat er speelt. Goede informatie.  

 • - 

 • goede ondersteuning voor het raadswerk 
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• Raadsleden lopen tegen dezelfde kwesties en vragen aan. Het is goed van elkaars 

aanpak en oplossingen te leren.  

 • goede voorlichting 

 • Goede ondersteuning en informatie 

 • Informatief 

 • Handige kennisbron 

 • georganiseerd op te teden 

 • Interessante informatie en onderwerpen  

 • Wegens gevarieerde informatie 

 • Goede informatie 

 • Veel informatie en ondersteuning 

 • Informatie  

 • ondersteuning en expertise 

 • Info opdoen en delen 

 • Zodat je meer info krijgt over ander gemeenten 

 • Belangenbehartiging en up to date blijven  

 • Duidelijke informatie 

 • (achtergrond) informatie 

 • Kenisdeling 

 • Informatie verstrekking. 

 • NVR helpt met informtatie de rol als raadslid goed in te vullen 

 • Goede ondersteuning, veel kennis, veel activiteiten 

 • Was me aangeraden  

 • informatie en trainingen 

 • Gezamenlijke belangen behartiging 

 • De informatie die gedaan wordt kan interessant zijn. 

 • Belangenbehartiging 

 • je blijft goed geïnformeerd  

 • krachten bundelen is altijd belangrijk  

 • Voor informatievoorziening 

 • Vooral voor de organisatie van eventuele dagen, zoals raad op zaterdag 

 • de beschikbare informatie 

 • Vooral vanwege de belangenbehartiging 

 • Kennis en ervaring delen.  

 
• Goed om op de hoogte te blijven van de verschillende ontwikkelingen op landelijk 

niveau 

 • Om o.a op de hoogte te blijven. Mogelijkheden voor scholing e.t.c 

 • Goede artikelen 

 • Belangenbehartiging en verstrekker relevante info 

 • NVR levert veel informatie en is daarmee goede ondersteuner voor raadsleden. 

 • je kan altijd van een ander leren, als Raadslid. 

 • De vereniging doet goed werk. 

 • Zeker voor nieuwkomers een bron van informatie  

 • Ondersteuning 

 • Goede info 

 • Het is landelijk netwerk met daardoor grote invloed. 

 • backup 
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• De info die wordt verstrekt kunnen nuttig zijn. Actief deelnemen wordt door mij niet 

gedaan ivm tijdsgebrek. 

 • Bekangenbehartiging 

 • Informatievoorziening, belangenbehartiging 

 • Kennis halen, kennis delen 

 • Staan soms goede interessante stukken in  

 • Altijd goed dat jou belangen worden behartigd indien nodig. 

 

• Middels tijdschrift VNG uitwisseling van interessante informatie over actuele zaken 
ook op verschillende bestuursniveaus (maar dat is misschien een andere 
vereniging?) 

 • Goede organisatie. 

 • informatie en netwerk 

 
• een platform om informatie te delen en de belangen van raadsleden te behartigen 

 

Neutraal • Er worden handige tips gegeven  

Onwaarschijnlijk 
 

• Ik ben collectief lid via de raad, maar maak er geen gebruik van. Geen behoefte denk 
ik dan. Ik ervaar geen problemen en heb het druk genoeg 

 • merk weinig van activiteiten 

 • Toegevoegde waarde blijkt niet 

 • Zelf zie ik niet de meerwaarde 

 
• wij zijn een lokale partij , lidmaatschap  van lokale partijen 

 
Zeer 
onwaarschijnlijk • Denk er niet aan 

 • Ben lid van een onafhankelijk plaatselijke partij. 

 • Geen toegevoegde waarde 

 • Geen meerwaarde  

 • Jullie bereiken niets 

 • Geen toegeveoegde waarde 

 • Ik doe er niets mee 

 • Te slap optreden ! 

 • Veel gespin weinig wol 

 • Zie toegevoegde waarde niet 
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2. Wat betreft uw waardering van onze activiteiten, welk cijfer geeft u aan de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? 
 

Cijfer Toelichting 

1 Ik heb tot op 

1 Voelt als een hobby project zonder toegevoegde waarde 

1 Onnodig produckt 

1 niet onafhankelijk 

1 Zie eerder vraag 

2 Er gebeurt niets 

2 Hebben nog niets voor mij betekent! 

2 Te veel van hetzelfde (altijd ontvang ik maar de competentiescan 

2 Te veel rommel, niet concreet, te lange programma’s 

2 Ik ben sinds 2010 actief in de raad, nog nooit iets gehoord of gezien van uw organisatie. 

3 u is slechts vazal van vng 

3 nutteloze organisatie, leeft bij de gratie van voor raadsleden persoonlijk kostenloos 
lidmaatschappen 

3 Kwaliteit van georganiseerde avonden is onder de ,aat 

3 Weinig waar je wat aan heb 

3 Spreekt vaak weinig aan 

4 Zou alleen lobby over positie raadslid moeten doen, meer niet 

4 Ik heb geen behoefte aan deze vereniging 

4 Wat hebben we eraan? Weer een groepje. Van ons kent ons? 

5 Informatievoorziening niet toegespeeld op behoefte 

5 Is vooral interessant voor beginnende raadsleden. 

5 tot nu toe heb ik er geen gebruik van gemaak 

5 Weinig zichtbaar. Activiteiten die zichtbaar zijn negatief ingestoken 

5 Zie de meerwaarde er niet van . Kost de gemeente geld. 

5 Reactiesnelheid op vragen is te lang. Diepgang ontbreekt. 

5 beoordeling 5 is bedoeld als neutraal 

5 Ik heb geen tijd om me in de activiteiten te verdiepen en merk er eigenlijk ook niets van. 

5 Onvoldoende zichtbaar 

5 Geen idee wat jullie doen. 

5 Geen toegevoegde waarde 

5 Wat doet men echt voor de neutrale ( geen binding hebbende met conventionele partijen. 

5 niet echt veel toeveoegen 

5 Zie bovenstaande 

5 Voor mij veel onduidelijkheid wat jullie doen 

5 te slap optreden ! 

5 Ben nu 2,5 keer raadslid, heb niet kunnen merken dat u iets voor mij heeft betekend c.q. 
Gedaan 

5 Ik ben niet op de hoogte van wat deze verenigingen doet. 

5 te ver weg van dagelijkse drukte 

5 weinig toegevoegde waarde 

5 Is mij onbekend dat ik lid kon worden. 

5 Weinig concrete ondersteuning via griffies 
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5 Ik krijg ondanks herinneringen geen antwoorden op mijn vragen 

6 Je wilt niet al te negatief zijn ieder doet zijn best 

6 voldoende zichtbaar 

6 Voldoende maar niet in het oog springend 

6 Ik heb het idee dat het wat beter gaat dan in het begin. 

6 Voorlichting op websites ed 

6 Net een voldoende omdat ik het rendement van het lidmaatschap beperkt vind 

6 Jullie organiseren veel, maar ik voel me nooit aangesproken om ergens deel aan te nemen. 

6 Ik heb weinig aan de berichten en het aanbod van de Vereniging, maar ik zou ook niet weten 
wat er dan beter kan/moet. 

6 Informatie die wordt aangeboden is waardevol 

6 Ik vnd het goed dat er een vereniging voor raadsleden bestaat, maar ik ben ook de mening 
toegedaan dat deze verenigng meer werk zou moeten maken van het geven van wezenlijke 
informatie over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een raadslid. 

6 Ik ben geen lid, omdat ik lid ben van een landelijke partij. De NVvR kan niet meer voor mij doen, 
dan mijn partij al doet. Toch een 6 voor de moeite. 

6 nuttige informatie, zichtbaar maar weet niet wat jullie qua belangenbehartiging precies doen 

6 Ik weet dat ze bestaan en ze doen vast goed werk. 

6 Ik neem onvoldoende de tijd om alles te lezen, maar wat ik lees is serieus oke! 

6 voldoende 

6 omdat ik het blad wel ok vindt maar niet echt aansluit op mij als raadslid en de zaken waar ik 
mee worstel. verder heb ik hulp gezocht bij raadslid nu en dat is geweldig. 

6 Veel van de onderwerpen zijn algemeen en heb hier lokaal niks aan 

6 Mij is nooit gevraagd wat ik voor ondersteuning nodig heb en er komt zoveel mail van jullie, 
wanneer moet ik dat allemaal nog lezen? 

6 qua informatie verstrekking 

6 zie eerdere opmerkingen 

6 Het ontbreekt mij aan tijd om  heel intensief de publicaties te lezen. Soms spreekt iets aan 
waardoor ik het lees. 

6 Voldoende informatie, maar veelal gericht op besturen. 

6 Ik zie veel info voorbij komen, helaas ontbreekt mij de tijd om hier extra gevolg aan te geven. 

6 Omdat ik weinig herkenbare raadsleden zie is een 6 voldoende. 

6 Ze doen echt hun best. Ik lees de mails en klik soms door 

6 Jullie doen best veel,het punt is echter dat ik weinig verbondenheid voel 

6 Ik heb geen idee welk voordeel mij dit geeft 

6 Raadsleden vertegenwoordigen is goede zaak. 

6 Ze bieden ondersteuning aan raadsleden. 

6 Waardering voor jullie activiteiten 

6 te weinig zichtbaar 

6 Heeft enige toegevoegde informatie, maar de impact op kennis is niet overdreven groot 

6 vaak nuttige informatie 

6 Krijg zeer regelmatig info, ook wel eens wat gezocht, maar maak er weinig gebruik van 

6 Veel goede info 

6 spreekt nog te weinig aan, voel geen verbondenheid 

6 Soms goed info waar ik op dat moment wat mee kan doen 

6 Kan mij voorstellen dat er behoefte is aan dienstverlening van de vereniging 

6 actueel 
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6 Belangenbehartiging op landelijk niveau 

6 ik zie wel interessante dingen langskomen maar heb niet veel tijd om er echt gebruik van te 
maken 

6 Geen 

6 Niet zo relevant 

6 Laat zich geregeld horen 

6 Tot nu weinig gebruik van gemaakt. Moeilijk een cijfer  te geven 

6 Er wordt veel gedaan aan het uitwisselen van kennis en ervaring 

7 Breed heinformeerd 

7 informatief/actief 

7 Betrouwbare informatie 

7 Er wordt veel aan informatievoorziening gedaan en werk verricht om raadsleden Bij te staan. 

7 Goede raad 

7 Staat voor onze belangen die vaak niet goed worden gehoord door derden 

7 Ik heb er niet helemaal zicht op 

7 Info op website is zeer tot the point. Ook persoonlijk antwoord op mijn vraag was dat 

7 Jullie zijn in ieder geval actief, want er komt vaak een mail voorbij. Benaderbaar dan wsl ook  
wanneer je als raadslid wel iets wilt met de vereniging, dan kan dat dus heel laagsrempelig en 
dat vind ik goed 

7 Ik krijg geregeld updates en het nieuwsblad. Maar ik krijg deze informatie ook via mijn partij en 
de griffie 

7 De info ziet er overzichtelijk uit. 

7 Alles ziet er keurig verzorgd en doordacht uit. Veel zou erg interessant kunnen zijn. 

7 Informatie 

7 voor de inzet 

7 Kennis verspreiding. 

7 regelmatig nuttige informatie. 

7 Gewoon goede belangenvertegenwoordiging voor raadsleden 

7 De cursus die ik ooit had in Horst was goed. 

7 Veel mogelijkheden tot ondersteuning 

7 Doet goed werk 

7 duidelijk actief 

7 Toegevoegde waarde en een verzorgd medium 

7 Handige info of prikkelende stukjed, maar ook niet onmisbaar. 

7 Antwoorden laten nog al eens op zich wachten en dan volgt er een tweede vetzoek 

7 Ze verricht nuttig werk. 

7 N.v.t. 

7 Divers aanbod in informatie ingespeeld op de actualiteit 

7 Goede en actuele onderwerpen worden behandeld 

7 Adequate informatie 

7 Wat ik zie is vaak in praktijk te gebruiken en toepasbaar. 

7 Breed aanbod cursussen 

7 inhoudelijke ondersteuning door bv trainingen of informatie 

7 De vereniging is actief en pakt actuele dingen doorgaans snel op. Ik geef echter wel toe dat 
slechts een deel van de activiteiten van de vereniging voor mij echt relevant is. 

7 de toegezonden artikelen zijn goed leesbaar 

7 Er worden leuke workshops georganiseerd en ik krijg veel informatie via jullie. 
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7 Ik zie activiteiten op een aantal terreinen (raadsvergoeding, digitaal vergaderen, tussentijdse 
verkiezingen etc) 

7 Goede informatie 

7 prima programma's voor een ieder 

7 Zie mijn antwoord op vraag 1.1.1. 

7 Rapport bestuurlijke rol raadsleden. Goed rapport. 

7 Duidelijke website waar ik goed info vandaan kan halen 

7 Initiatieven wel positief maar of ze aanvullend zijn en aansluiten op mijn praktijk. Het effect is 
dat ik er weinig van bijwoon of meemaak door drukte met het werk in verschillende 
verantwoordelijkheden. Kortom (priori)tijdgebrek. 

7 zinvolle informatie vanuit de het perspectief als raadslid 

7 fijn om actueel op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 

7 duidelijkheid geeft voor raadsleden 

7 Als er iets gebeurd,  gebeurd het goed 

7 Ze geven direct hun mening 

7 Alles is voor verbetering vatbaar 

7 De informatie die verstrekt wordt en de cursusmogelijkheden 

7 duidelijk en actueel 

7 Goede nieuwsbrief 

7 Handige website met veel bruikbare info 

7 ik vind het aanbod mooi, ik heb er alleen nog nooit gebruik van gemaakt dus kan het niet echt 
goed beoordelen. 

7 Als "nieuw"raadslid vind ik elke informatie die ertoe doet zinvol, en vanui jullie komt er zinvolle 
info die mij helpt om het raadswerk beter te leren kennen en vormgeven 

7 Zichtbaarheid beperkt, zowel naar raadsleden als landelijke politiek. Voorbeeld; reactie tijdelijk 
wet maatregelen. Verstuurd door VNG, Burgemeesters en wethoudersvereniging. Waar is onze 
vereniging? Waar zijn de overtijgende thema’s, zoals een evaluatie wet veiligheidsregio’s. 
Oorverdovende stilte. 

7 tot op heden nog weinig ervaring opgedaan. 

7 cursussen voor gevorderde kan beter 

7 gemeten aan wat ze voor ons doen 

7 Niet altijd relevante informatie 

7 Omdat ze volgens mij goede informatie voor raadsleden verstrekken 

7 op deze manier ben je meer betrokken 

7 Voldoende informatievoorziening en vaak een kritische houding, waarmee de lokale 
democratie in ander perspectief geplaatst wordt. 

7 Het blijft altijd moeilijk om met een cijfer aan te geven, het verschilt nl. weleens over de 
kwaliteit, het ligt ook aan de onderwerpen die erin staan.  spreken je soms meer aan 

7 Omdat het een goede vertegenwoordigende en begeleidende organisatie is 

7 De informatie is helder 

7 jullie zijn digitaal goed actief 

7 Online trainingsaanbod is goed. Organiseren veel. Maak er weinig gebruik van, mag ook meer 
naar de regio's toe. 

7 Omdat de activiteiten grotendeels voorzien in mijn behoefte 

7 Goede info 

7 Verstrekte informatie 

7 Belangrijk om goede informatievoorziening te hebben die het raadswerk ondersteund 
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7 over het algemeen kom ik wijzer terug van bijeenkomst. wel is het aan te raden onderscheidt te 
maken tussen starter en gevorderden cursus 

7 Voldoende informatie naar leden 

7 Goede praktijk gerichte informatie 

7 Merk dat de vereniging probeert haar positie te vinden en te versterken 

7 De NVR is actief, outreachend en organiseert haar zaken goed 

7 Jullie zijn actief in het verzenden van informatie die voor ons van toepassing zijn . 

7 Goed toepasbaar 

7 informatie voorziening en belangenbehartiging 

7 Neem kennis van jullie publicaties en die zijn redelijk goed. 

7 het is goed dat jullie laten zien welke aspecten van het raadslidmaatschap aandacht zouden 
moeten krijgen 

7 houdt me alert op diverse gebieden/verdieping 

7 Nog niet zo lang lid en dus ervaring met de dienstverlening 

7 Reguliere goede informatie 

7 behandelen interessante onderwerpen 

7 Je wordt op de hoogte gehouden van diverse zaken die raadsleden aangaan. 

7 informatieverstrekking voor beginnende raadsleden 

7 De vereniging is zeer actief. Je kunt veel kennis via de vereniging opdoen. Ik heb echter niet de 
tijd c.q. Motivatie om naast het raadswerk ook hierin actief te participeren. 

7 Activiteiten 

7 Belangrijk dat er een belangenvereniging is 

7 aanvullende informatie, de nieuwste weetjes. 

7 regelmatig info en de mogelijkheid tot deelname 

7 voldoende actief op belangrijke dossiers; kan meer zichtbaar 

7 Komt regelmatig met actuele informatie 

7 Info 

7 Omdat er altijd wel iets nuttigs uit tevoorschijn komt 

7 goed dat het er is 

7 Het aanbod is veelzijdig 

7 geregeld aanbod cursussen 

7 de overdaad aan werk maakt het druk. Het blad en informatie is vaak te algemeen en daardoor 
niet goed bruikbaar Om dan goed op een onderwerp in te gaan zijn interactieve sessies nodig. 
Geen algemene artikelen.  Daardoor lees ik het meestal niet meer 

7 krijg volgens mij regelmatig zinvolle informatie toegestuurd 

7 Professionele aanpak. 

7 Uitgebreid aanbod van scholingen en proactief delen van kennis 

7 Kennis en informatie 

7 Goede ondersteuning 

7 Gewoon prima, goede nieuwsbrief met name en trainingenhandboek! 

7 meer pr richting leden welke activiteiten georganiseerd worden 

7 Belangrijk dat er iemand het woord voert namens de raadsleden en raadsleden informeert over 
ontwikkelingen. Weinig andere kanalen die een vergelijkbare rol vervullen. 

7 De paar bijeenkomsten die ik bijgewoond heb 

7 Samen sta je sterk 

7 Informatievoorziening/dienstverlening 

7 Over het algemeen genomen voegt de vereniging positieve en leerzame informatie toe 
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7 goede voorlichting, verstrekken cursussen en adequate lectuur 

7 De tips en info kan gebruikt worden 

7 Ze zirgen vaak voor de juiste basis, de juiste uitgangspunten 

7 Goed dat er een platform is speciaal voor raadsleden 

7 Interessant aanbif 

7 Informatief 

7 Goede acties gericht op sterkere gemeenteraad(sleden) 

7 Doen goed werk 

7 Actueel en laagdrempelig 

7 Info is tamelijk volledig en actueel 

7 info en diensten voor online trainingen 

7 Ik ben gewoon tevreden 

7 Goed, veel aanbod, nadeel is volle agenda 

7 informatieverstrekking en belangenbehartiging is prima. 

7 Ze komen op voor de belangen van raadsleden 

7 Actieve vereniging veel inzet 

7 Gebruik van gemaakt voor werkgerscomm 

7 jullie doen heel veel, en organiseren veel 

7 Prima informatie 

7 Zijn betrokken en kunnen waardevolle bijdrage leveren. 

7 Belangenbehartiging is altijd goed 

7 Ik kan vinden wat ik nodig heb en ik weet dat er nog veel meer is. 

7 de informatie die ik nodig heb wordt aangeleverd 

7 Informatievoorziening 

7 Zie antwoord vorige vraag 

7 vanwege de inhoudelijke ondersteuning 

7 Zinvolle informatie 

7 Alhoewel een beetje op de achtergrond lees ik wel altijd de digitale stukken 

7 wordt vooral gekeken naar wat raadsleden nodig hebben, dus sluit daar goed bij aan. 

7 goed dat de raadsleden vertegenwoordigd worden en dat er activiteiten aangeboden worden 
om de kwaliteit van de gemeeteraad te verbeteren 

7 Betrokken en goed in informatie voorziening 

7 Her is goed dat er op hoger niveau een belangenvereniging is. 

7 zeer leerzaam 

7 goede informatie. 

7 Ik maak er geen gebruik van 

7 Informatief 

7 Veel communicatie, open ingesteld 

7 Jullie geven ook cursussen voor raadsleden die heb ik gevolgd en was er tevreden over. Verder 
vindt ik dat als er een belangenvereniging is dat je daar ook lid van moet zijn. Wij zijn dat 
collectief als raad 

7 wil dat de overheid de lokale partijen net zo financiert als landelijke partijen 

7 Veel info en de insteek er ‘met zijn allen’ iets van te maken 

7 Het is best een ingewikkelde rol raadslid. Maar nog lastiger als je een eenmansfractie 
vertegenwoordigd. Erkenning is belangrijk 

7 Best goed, maar ik heb er niet veel tijd voor. Laatste ervaring is dus al weer even geleden 

7 Zie 1.1.1 
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7 Wij krijgen nuttige informatie. 

7 Staan soms goede interessante stukken in 

7 Heb tot nu beperkt contact gehad en gebruik gemaakt, maar indruk is positief 

7 jullie zijn lekker bezig en nuttig ook 

7 informatie 

7 het voelt goed 

7 goede informatie 

7 Goede informatie 

7 Goede informatie en achtergronden 

8 Zo blijf je goed betrokken en geïnformeerd 

8 Makkelijk toegankelijk 

8 uitleg over gemeente financiën enz, 

8 goede voorlichting 

8 Goede informatie 

8 regelmatige nieuwsberichten 

8 Ik waardeer de inzet en informatie 

8 Alert reagerend 

8 Info rechtspositie 

8 tevreden 

8 Zie vorige beantwoording 

8 Hopende dat ik indien nodig , geïnformeerd kan worden wanneer ik met vragen zit. 

8 Praktische trainingen 

8 We krijgen veel informatie. 

8 Praktische en toepasbare informatie, goede organisatie en belangenbehartiging 

8 Goed voor de weerbaarheid van raadsleden. 

8 Informatie 

8 nvt 

8 Omdat jullie je inspannen voor raadsleden met allerlei op raadsleden gericht activiteiten plus 
het feit dat jullie als belangenbehartiger optreden bij andere gremia. 

8 Zoals eerder opgemerkt actueel in de berichtgeving 

8 Gewoon goed 

8 Goeie samenwerking met bijvoorbeeld VNG en andere kennisplatforms. Actief bij 
democratische vernieuwing 

8 Omdat ik via de NVR informatie krijg die ik niet uit andere bronnen krijg. 

8 Actuele onderwerpen, goede interviews met raadsleden 

8 O.m. Goede informatie verstrekking 

8 Minder politiek dan VNG, VNG doet bar weinig voor raadsleden, dat is meer een wethouders 
club geworden, terwijl die bestuurslaag uitstekend ondersteuning krijgt vanuit de ambtelijke 
diensten. Raadsleden hebben vaker een kennisachterstand en dan helpt  deze vereniging 

8 actueel en informatief over maatschappelijke vraagstukken 

8 toegestuurde info 

8 Geen behoefte om toe te lichten 

8 Nuttige informatie 

8 actief; mooi aanbod 

8 Actief naar de raadsleden 

8 Kwaliteit en diversiteit van onderwerpen en middelen 

8 Goede kwaliteit en mooi aanbod deskundigheidsbevordering 
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8 Lerend corrigeren 

8 ik vind hen gedegen en betriuwbaar weken 

8 Jullie doen prima werk 

8 zie eerder 

8 Ik zie/lees dat de vereniging zich inzet voor raadsleden. 

8 Van wege positieve ervaringen 

8 Ik ontvang de nieuwsbrieven en dan zie ik de inspanning van de NvvR 

8 Er wordt serieus geluisterd en daarna actie ondernomen. 

8 Doen veel voor raadsleden 

8 duidelijk, informatief. 

8 zie eerder antwoord 

8 Heb enkele cursussen gevolgd en daar veel aan gehad 

8 Ik heb veel kennis opgedaan en met raadsleden van André gemeenten ervaringen uitgewisseld 

8 Praktisch en actueel 

8 Zie vraag 1.1.1 

8 ik krijg regelmatig info en het ziet er uit alsof belangen goed behartigd worden en er voldoende 
scholingsaanbod is 

8 Ik zie veel van jullie 

8 Je kunt en terecht met vragen die mogelijk anderen ook hebben of antwoorden daarop 

8 voldoende zichtbaar en nuttig 

8 Goed bezig met informatie naar leden te brengen ! 

8 Zie 1.1.1 

8 Prima club 

8 Blij met inzet bv ook voor opkomen lokale democratische belang bij aanpak corona 

8 UITSTEKENDE INFO 

8 Behartigd belangen 

8 Tot nu toe voldoende informatie en ondersteuning gehad. 

8 Vooral vanwege goede cursussen 

8 Goede informatie 

8 meerwaarde 

8 Zij belangrijke thema's belangrijk voor raadsleden actief oppakken 

8 Contactpunt voor raadsleden in de ruimste zin van het woord. 

8 vooral om de informatie 

8 zie 1.1.1 

8 erg divers aanbod. Goed inzicht en onderzoek naar raadswerk 

8 heldere website en (meestal) goede bijeenkomsten, beide met actuele en relevante 
onderwerpen 

8 Ik ben zeer tevreden over de activiteiten die ik tot nu toe heb gevolgd 

8 informatie is gedifferentieerd en goed 

8 De informatie 

8 Ik volg het alleen van de zijkant. Wat ik ervan zie is goed. 

8 Veel nuttige informatie 

8 Prima scholing gevolgd 

8 Door aandacht tee geven aan gemeentegerelateerde onderwerpen 

8 De vereniging verleent een deskundige ondersteuning van raadsleden bij diverse 
aangelegenheden. 
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8 Zoals bij vraag 1.1.1 reeds aangegeven 

8 Zie bovenstaande antwoord. 

8 Meerwaarde die in ondervind. 

8 Goede bron van alerte informatie 

8 Werken zeer deskundige mensen met veel kennis 

8 Omdat ze aansluiten bij de praktijk en verdiepende informatie verzorgen 

8 Regelmatig  goede informatie 

8 Er worden interessante bijeenkomsten georganiseerd die ook via sociale media onder de 
aandacht worden gebracht 

8 regelmaat 

8 Organiseert veel. Je kunt kiezen waar je aan meedoet. 

8 Vanwege de regelmatige informatie die van belang kan zijn voor raadsleden. 

8 Goede update informatie 

8 Snelle en goede reactie op vragen 

8 Ontvangen bruikbare informatie 

8 Omdat ik de NVR zie als een soort vakbond en kennisnetwerk voor een functie waar geen 
opleiding voor bestaat. 

8 Goed dat het beschikbaar is 

8 Vooral door de gedegenheid van alle bijdragen 

8 Praktische trainingen, duidelijk en niet opdringerig. 

8 info relevante dossiers/ontwikkelingen 

8 verricht goed werk 

8 Online cursussen, lobby in Den Haag 

8 Goede trainingen 

8 Goede sessies dekundige aprekers 

8 Nuttige info 

8 Goede informatie 

8 Veel informatie, regelmatige updates. 

8 informatie voorziening 

8 Goede info 

8 Zie onder 1.1.1 

8 ik zie regelmatig mails voorbijkomen met activiteiten die qua inhoud passend zijn 

8 goede ervaringen met de modules tot nu toe 

8 Jullie zijn zichtbaar en ook zorgen jullie voor goede bijeenkomsten. 

8 Goede en nuttige informatie 

8 Doen goed werk, helpen ons bij het raadswerk 

8 Goede ervaringen met cursussen en het krijgen/vinden van informatie 

8 Themabijeenkomsten en intervisie 

8 helpt met de info op goede en vooral neutrale wijze bij ons werrk 

8 Serieus, open,op verbetering gericht 

8 Goede ondersteuning 

8 Voor vragen makkelijk benaderbaar 

8 Geen behoefte 

8 Zichtbaarheid 

8 Blijft interessante informatie en zeker leerzaam 

8 Benaderbare en bruikbare info 
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8 Toch wel interessant 

8 een 8 vind ik niet voldoende, dat is gewoon goed 

8 Informatie en ondersteuning 

8 goed werk! 

8 Zie 1.1.1. 

8 ik wordt pro actief op de hoogte gesteld van zaken die belangrijk voor mijn raadswerk zijn 

8 Veelzijdigheid 

8 Goede info 

8 Goede informatie en leuke artikelen 

8 Zeer informatief en aandacht voor een breed spectrum aan belangrijke zaken voor raadsleden 

8 Zijn actief vooral rondom problematiek financiering gemeenten 

8 Verenigen van belangen vind ik sterk 

8 Goede uitwisseling van informatie 

8 veel info 

8 De informatie 

8 Goed aanwezig en neemt veel dingen die spelen onder de loep. 

8 Anders had ik al opgezegd 

8 Informatie op de website, tips en tricks en belangenbehartiging. 

8 Actueel en regelmaat 

8 geeft goede adviezen 

8 Goede adviezen en cursussen. Actuele onderwerpen onder de aandacht brengen. 

8 Zeer actief, praktische insteek 

8 Relevantie van de aangereikte informatie, ontwikkelingen. Overdracht van kennis en ervaring, 
mrt name aan nieuwe raadsleden 

8 ik heb een positieve indruk 

8 Goede activiteiten 

8 Een aanvulling voor nieuwe raadsleden 

8 ik vind wat ik van jullie zie ruim voldoende om mijn werk te kunnen doen. 

8 Zie 1.1.1. 

8 Nieuwbrief en belangenverdediging 

8 Ik waardeer de nieuwsbrieven, 

8 Goede informatie 

8 Kwaliteit van informatieverstrekking 

8 Goede nieuwsbrief en interessante info 

8 VNG geeft meerdere workshops en andere inspiratie dagen om raadsleden e.a. Te versterken 

8 Vaker alert op zaken die voor raadsleden van belang zijn, werkdruk/ beloning etc. 

8 Lees mooie artikelen die er toe doen 

8 Ik lees en zie wel wat jullie doen. Ik volg jullie! 

8 Nuttige info 

8 Kennisdeling, belangenbehartiging, netwerk 

8 geen 

8 hoe ze de belangen van Raadsleden behartigen. Als je ze iets vraagt krijg je meteen antwoord 

8 Met name de actuele en relevante informatie is welkom en nuttig. 

8 De vereniging weet resultaten te boeken bij de belangenbehartiging 

8 Informatie is meestal nuttig en interessant. 

8 komt op voor de belangen 
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8 Omdat jullie waardevol voor raadsleden zijn. 

8 Zie eerdere toelichting 

8 Lees met plezier en interessant 

8 Goede thema’s 

8 De vereniging doet goed werk. 

8 De vereniging geeft inhoudelijk goede informatie en maakt een betrouwbare indruk. 

8 Activiteiten waar ik bij aanwezig ben geweest waren zeer informatief en dat zijn de nieuwsbrief 
en website ook. Ik heb het gevoel bij een club te horen 

8 Goede ervaringen bij hulp vraag.. 

8 Beantwoord aan mijn verwachting. Informatief, educatief en actueel 

8 info in de mails die mij worden toegezonden is duidelijk 

8 Ik zie wel eens dingen van jullie voorbijkomen, waar ik vaak als 1-mansfractievoorziter geen tijd 
voor heb, maar die maken wel een goed indruk 

8 Goede informatievoorziening 

8 Je wordt goed op de hoogte gehouden van de actualiteit 

8 info is duidelijk en goed te vinden 

8 Wordt veel en juist geïnformeerd over raadswerk. Heel goed. 

8 Goede actuele informatie en mooi verzorgde lay-out. 

8 Heldere berichtgeving 

8 goed geholpen 

8 Voorlichting en training mbt actuele thema's 

8 Belangenbehartiging wordt goed verzorgd 

8 Items worden ook met cursussen goed uitgediept 

8 Zie antwoord op voorgaande vraag + info is actueel 

8 voor de kwalitatieve en goede informatie 

8 Zie boven 

8 Vanwege het informatieve karakter en scholing 

8 ben in het verleden wel eens op een bijeenkomst geweest 

8 Goede steun en informatie 

9 Ben van mening dat de raadsleden veel meer steun en vergoeding verdienen, dan thans het 
geval is. Uw vereniging werkt daaraan. 

9 nvt 

9 Gedeelde ervaring 

9 Zie boven 

9 Maakt raad sterker 

9 actieve vertegenwoordiging van belangen van raadsleden 

9 Zie mijn antwoord dat ik hiervoor heb gegeven. 

9 Doen prima werk in het ondersteunen en kennisvermeerdering van raadsleden 

9 Behandeld breed spectrum waar raadsleden mee te maken krijgen. 

9 Adequaat en positief op de rol van raadslid 

9 Te oordelen naar de mails en werkzaamheden daarin genoemd. 

9 Goede informatieve bijeenkomsten en waardevol klankbord. 

9 Door de informatie blijft de zaak overzichtelijk. 

9 Biedt informatie voor mij als beginnend raadslid in de breedste zin van het woord. 

9 Ondersteunend aan mijn werk, staat aan de kant van de raadsleden 

9 Juist in belangenbehartiging maar ook in het geven van informatie is de vereniging ijzersterk 
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9 zie eerder: hoop nuttige informatie en seminars/webinars 

9 informatie over werkterrein 

9 Goede ervaringen met snel antwoord op mijn vragen. 

9 mooi tijdschrift en vaak een mail 

9 De informatie die ze verstrekken is zeer handig voor het raadswerk. 

9 Duidelijke informatie, veel activiteiten, kennisaanbod om door te groeien als dat wenselijk zou 
zijn 

9 Goede en betrouwbare informatie zeer leerzaam 

9 lees vorige toelichting 

9 Zie bovengenoemde redenen en daarbinnen invulling dat ik het gevoel (gebaseerd op recente 
ervaringen) heb dat de NVR een wezenlijke toevoeging biedt aan mijn werk als 
gemeenteraadslid. 

9 Interessante artikelen / Nieuwsbrief 

9 Goede ervaringen 

9 Mooi, informatief en vooral om te helpen 

9 Altijd goede nuttige informatie en worksh 

9 Zie 1.1.1 

9 Op basis van onderwerpen in VNG magazine 

9 Het zorgt voor expertise en meer kennis 

9 Informatie waar ik wat aan heb 

9 Actuele informatie 

9 Omdat ik er veel heldere info kan ontdekken 

9 Goede informatie 

9 Veel informatie, heel erg actieve vereniging. 

9 In de aanloop naar de verkiezingen ben ik een paar keer naar een bijeenkomst van NVR 
geweest, en ik vond het inspirerend om raadsleden, niet alleen van andere gemeenten, maar 
ook van andere partijen te ontmoeten. Op die manier biedt NVR een 'partij en gemeente - 
neutraal' platform om andere raadsleden te ontmoeten - en tevens met elkaar van gedachten 
te wisselen over 'prangende' vraagstukken en onderwerpen. Heel Waardevol. Vanaf de 
verkiezingen is mijn programma echter zo gevuld geraakt, niet als raadslid, maar als 
commissielid, dat ik geen andere bijeenkomsten van de NVR bezocht heb (wel alles over 
RESsen, REPpen ed, Maar het is goed en belangrijk dat er zoiets als de NVR bestaat. 

10 ze helpen heel goed, effectief en snel 

10 Door de zeer uitgebreide mogelijkheden om kennis op te doen 

10 Zeer actief en informatief. 

10 Zie opmerking hierboven. Mogelijkheid tot scholing en info ondersteunt het uitvoeren van het 
raadswerk 

10 O.a vanwege de mogelijkheid trainingen te volgen zowel digitaal als fysiek 

10 Veel diverse en specialistische informatie 

10 Zeer actief en actueel, ook de leeromgeving buitengewoon initiatief 

10 Goede ervaring nav het stellen van vragen 

10 gewoon fijn om zo ondersteund te worden 
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3. Maakt u wel eens gebruik van de dienstverlening van de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden? 
(Bijvoorbeeld website, nieuwsbrief, bijeenkomsten of de leeromgeving) 
 

Toelichting 
Ja • Alleen nieuwsbrief. 

• Bezoek vaak de website 

• Helaas heeft het stellen van vragen in specifieke situatie niet tot een antwoord / vervolg 
geleid. Vandaar zesje 

• Helaas ontbreekt mij de tijd om hier volledig gebruik van te maken. 

• Maar zeer beperkt 

• Soms 

• Tot nog toe heb ik alleen de fysieke bijeenkomsten bijgewoond, en geen gebruik 
gemaakt van de andere faciliteiten. Ik ben ook pas recent tot raadslid benoemd 
(doorgeschoven binnen de fractie). Maar het is mijn plan om in de nabije toekomst 
vaker op uw website te kijken om te zien of daar iets van mijn gading bij is...! 

• Website 

• Zoek zaken op op de website en ben diverse malen naar bijeenkomsten geweest 
 

Nee • Ben nog maar sinds deze zomer raadslid 

• Ben pas raadslid geworden, plaats ingenomen van een vertrekkend raadslid. Alles is nog 
even wennen. 

• Dit is mijn eerste termijn als raadslid. Er komt zoveel over me heen, dat ik nog geen 
aandacht heb gehad voor de vereniging. 
Ik ben wel van plan om me hierin te verdiepen omdat ik tegen zaken aanloop waar ik 
graag goede raad of ondersteuning bij zou willen hebben. 

• Heb nog nooit expliciet van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gehoord 

• Het gaat allemaal langs me heen vanwege de overkill aan informatie 

• Het kost me teveel extra tijd. Onze raadsagenda is propvol 

• Ik ben 30 jaar terug lang raadslid geweest. Ben nu voor 1 periode weer raadslid. De 
meeste problemen/mogelijkheden van de functie ken ik nog wel. 

• Ik ben al druk genoeg .et het gewone raadswerk 

• Ik ben automatisch lid, maar echt behoefte aan belangenbehartiging heb ik niet 

• Ik ben niet op de hoogte van deze vereniging 

• Ik ben op 10-11-2020 pas beedigd als raadslid. 

• Ik ben pas sinds 8 oktober j.l.raadslid en wist niet van een vereniging voor raadsleden. 

• Ik ben twee maanden raadslid, en het is mij totaal nog niet duidelijk wat zijkunnen 
betekenen en hoe ik lid wordt. griffie en fractie wijzen naar elkaar 

• Ik doe mijn raadswerk naast mijn (meer dan) fulltime baan. Hierdoor kan ik er minder 
tijd in stoppen dan ik graag zou willen. Ik geef geen prioriteit aan de activiteiten van de 
vereniging. 

• Ik vind de Nederlandse vereniging voor raadsleden een echt goed idee. En prima 
informatie. Maar ik werk fulltime 40 uur per week, en als raadslid van een 150.000+ 
inwoners gemeente kost me dat snel 16 uur per week, plus nog partij werk. Ik heb 
gewoon geen eens tijd om adem te halen laat staan iets te lezen of een cursus te 
volgen. 

• Ik zou dat wel willen, maar ik weet niet meteen wie ik kan benaderen 

• Ik zou graag zien dat u raadsleden meer met elkaar in contact brengt rond grote zaken 
als bezuinigingen vanuit het Rijk. Daar hebben ze bijna allemaal last van. Gek dat een 
bindende club dat zo over zich heen laat komen. Dat nodigt niet uit om lid te worden, 
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• Sinds augustus ben ik raadslid dus ik ben me nog aan het inwerken en dank voor de 
aangeboden mogelijkheden die ik nu zie. 

• Wellicht heb ik een workshop gevolgd met uw betrokkenheid 

• Zelden. Vaak ivm tijdgebrek en niet aansluitend op actuele gemeentelijke situatie 

• Zie antwoord op vorige vragen. Nog even over vraag 1 :  ik krijg wel steeds jullie mail 
maar weet niet of ik me speciaal ooit heb opgegeven. Maar bij vraag 1 stond geen vakje 
"weet niet" 

• Zou graag willen, maar volgens mij nog nooit gedaan. 
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3.1.1.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de website 

Raadsleden.nl voor het uitvoeren van uw taken als raadslid? 

 

Toelichting 
Zeer 
nuttig 

• Zie eerdere opmerkingen 
 

Neutraal • De bedragen van de vergoedingen voor raadsleden zijn niet up to date (gebaseerd 
op 2019 ipv 2020). 

• Het is vaak algemeen, terwijl ik soms liever wat dieper kennis wil krijgen 
 

Weet niet • Bezoek de website niet 

• Ik heb het op die manier nog niet gebruikt 
 

 

3.1.2.1 Hoe nuttig/waardevol is de informatie op de sociale media van de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid? 
 

Toelichting 
Zeer 
nuttig 

• Houdt je alert en enthousiasmeert om de website te bezoeken en je bijvoorbeeld 
ergens voor in te schrijven 

• Kort op eventuele problemen 
 

Nuttig • Dit geldt ook voor het Twitteraccount van de voorzitter Belhaj 

• Helpt me herinneren om iets nader uit te zoeken 
 

Niet 
nuttig 

• Ik kan me voorstellen dat het in bredere zin belangrijk is, maar niet zozeer voor mij 
als raadslid 
 

Weet 
niet 

• Gebruik/zie ik te weinig 
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3.1.2.2 Welke sociale media gebruikt u voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Anders, namelijk: 
• Bijwonen van bijeenkomsten voor burgers en ondernemingen 

• Eigen website 

• Email (2x) 

• Geen 

• Geen, ik houd van persoonlijke contacten 

• Internet Duck duck 

• Lokale krant 

• Mail 

• Niet 

• Partij website 

• Persoonlijk 

• Persoonlijk contact met inwoners 

• Site, online 

• Via mail 

• Website (4x) 

• Website partij 

• Website van de partij 

• Websites 

• Whatsapp (2x) 
 

Toelichting 
• Puur ter info wat er gebeurt in mijn stad 
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3.1.3.1 Hoe nuttig/waardevol is de wekelijkse nieuwsbrief van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid? 
 

Toelichting 
Zeer 
nuttig 

• Houd je actueel en scherp op landelijke zaken, en gezamenlijke taken (en 
problemen) die de gemeente(n)raadsleden raken. 

• Houdt je alert op ontwikkelingen en actuele onderwerpen 
 

Nuttig • Even bij lezen 

• Geeft mij extra zekerheid dat ik op het goede spoor zit. 

• Het houdt me goed geinformeerd 

• Neutrale achtergrondinfo is belangrijk 
 

Neutraal • Het Raadswerk wordt gecombineerd met een baan, gezin en betrokken zijn in het 
maatschappelijk gebeuren. Alles lezen van wat wordt toegezonden is onmogelijk. 
Als de actuele lokale politiek om extra inspanningen vraagt heeft dit prioriteit en 
kom je niet toe aan andere zaken zoals verdieping/verbreding van het raadswerk 
zelf 

• Ik ben nog maar kort lid 

• Mag van mij 2 wekelijks. Verschijnt iets te vaak. 
 

Niet 
nuttig 

• Frequentie te hoog. Als raadslid krijg je al heel veel mails 
 

Weet 
niet 

• Teveel om alles mee te nemen en veel van die info is rood gekleurd 
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3.1.4.1 Hoe nuttig/waardevol is het bijwonen van de bijeenkomsten van de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als 
raadslid? 
 

Toelichting 
Zeer 
nuttig 

• Je leert veel en je leert mensen kennen 

• Netwerk, ontmoeting, inspiratie 

• Onderling contact is gelijke tijd overbrengen van kennis en soms andere inzichten. 

• Tijdstip is soms lastig. Dinsdag- en woensdagavond gaan wekelijks naar raadswerk. 
Dus helaas kan ik vaak niet meedoen. Ik zou vaker willen mee doen 

• Vooral het contact met raadsleden en uitwisseling van visies is zeer motiverend. 

• Zie mijn antwoord bij vraag 3 

• Zoals eerder vermeld zijn ze zeer informatief en uitwisseling met andere raadsleden is 
nuttig 
 

Nuttig • De afstand vanuit het uiterste zuiden naar de gewoonlijke locaties is tot mijn spijt een 
te grote aanslag op mijn tijd. Toen er in Roermond een ‘Raad op zaterdag’ is 
gehouden was ik van de partij. 

• Ik denk wel dat het nuttig zal zijn, maar meestal lukt me het daadwerkelijk bezoeken 
van de bijeenkomsten niet (tijdgebrek). 

• Mede afhankelijk van je ervaring ..... sparren met raadsleden uit den lande van je 
mede partij en scholingen door tweede kamerleden en statenleden en 
gedeputeerden is mij waardevoller. Dit komt omdat ik een partij vertegenwoordig 
met eigen scholingsteams per land en regio. 

• Slechts een enkele keer geweest. Dat was nuttig 

• Soms is het super nuttig, een andere keer minder. Ik heb het idee dat er echt iets 
wordt gedaan met gegeven feedback voor het verbeteren van bijeenkomsten 
 

Weet 
niet 

• Te weinig ervaring mee, helaas 
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3.1.4.2 Zolang het corona-probleem nog speelt in Nederland, waarnaar gaat 
uw voorkeur uit, wat betreft uw deelname aan bijeenkomsten van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? 
 

Toelichting 
Alleen online-
bijeenkomsten 

• Online vind ik ook erg fijn om te behouden. Het zorgt ervoor dat het 
eenvoudiger wordt om deel te nemen. Ik hoop dat er in de toekomst een 
mix blijft tussen online en fysiek. Bijvoorbeeld rondom begroting, een 
drukke tijd waarin ik me eerder voor een digitale vbijeenkomst inschrijf dan 
voor een fysieke 

• Ook als straks corona uit het land is is het prettig online workshops te 
volgen! Vaak is de reistijd teveel. 

• Ook voor de toekomst veel praktischer. Scheelt tijd, de drempel om deel te 
nemen wordt hierdoor lager. Als raadslid ben je al druk genoeg en dan is 
digitaal deelnemen een uitkomst in tijdsbestek. 

• We hebben ook een voorbeeldfunctie, dus risicoloos werken is essentieel. 
Dan volgt daaruit een precies en nauwgezet opvolgen van de voorschriften 
in het bijzonder voor raadsleden 

• Webinars zijn praktischer dan fysieke bijeenkomsten, omdat je ze ook later 
nog terug kunt kijken 

• Zoveel mogelijk thuis werken en voorbeeld functie 
 

Alleen fysieke 
bijeenkomsten 

• Zolang er met 'Zoom' gewerkt wordt zal ik niet deelnemen. Gezien mijn 
werk en op advies van mijn IT bedrijf laat ik 'zoom' niet toe op mijn netwerk. 
Het gaat me dus niet over de beveiliging van het gesprek/de meeting maar 
dat je vanaf je eigen netwerk inlogt en dan dus openstaat voor cookies, 
hacks, ongewenste datatoegang door zoom. dus ik wil prima online-
bijeenkomsten bijwonen, dat doe ik de hele dag, maar niet via Zoom. 
 

Zowel online als 
fysieke 
bijeenkomsten 

• Fysiek is fijner maar soms kan het niet, de reistijd scheelt dan ook weer 

• Voor zover binnen regelgeving past 
 

Geen interesse 
in deelname aan 
online of fysieke 
bijeenkomsten 
van de 
Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden 

• Ik ben mijn werk aan het afbouwen en stel daarom andere prioriteiten 
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3.1.5.1 Hoe nuttig/waardevol is de digitale leeromgeving 
(leeromgeving.raadsleden.nl) van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden voor het uitvoeren van uw taken als raadslid? 
 

Toelichting 
Nuttig • Ik maak er nog te weinig gebruik van, doordat het me soms aan tijd ontbreekt naast 

mijn baan en raadswerk 
 

Neutraal • Sommige modules zijn nuttig, andere minder. Het navigeren op de website kan 
beter, er staat zo veel op dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet 
 

Weet 
niet 

• Ik weet niet wat met de digitale leeromgeving wordt bedoeld. Ik reageer meestal op 
mails die een webinar aankondigen. Als dat de digitale leeromgeving is dan zou ik 
zeer nuttig invullen. 

 

 

3.1.6.1 Hoe nuttig/waardevol is het gebruikmaken van de competentiescan 
van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor het uitvoeren van uw 
taken als raadslid? 
 

Toelichting 
Nuttig • Kan dan zien waar ik mezelf op moet bijspijkeren 

 
Neutraal • Voor raadsleden die in een ontwikkelingsfase zitten uitstekend. 
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3.2 Maakt u verder nog gebruik van andere dienstverlening van de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden? 
 

Ja, namelijk: 
• . 

• Advies 

• Advies en hulp vragen 

• Als er iets is wat te maken heeft met de gemeente ben je aan het goede adres. 

• De door de politieke partij georganiseerde informatie sessies 

• Enkele keer bel ik met vragen 

• Het stellen van vragen 

• Ik heb diverse keren vragen gesteld. 

• Informatie bevraging 

• Informatie en advies. 

• Informatie over onderwerpen 

• Informatie vragen, persoonlijk overleg via mail en telefoon 

• Ja van mijn eigen partij 

• N.a.v. een door mij gedane integriteitsmelding getracht ondersteuning te krijgen via netwerk 
weerbaar bestuur. Om mij onbekende redenen heeft dat nogal lang op zich laten wachten. 
Gesprek vindt nu in november plaats. Eerste contact was medio september. 

• Netwerk weerbaar bestuur 

• Persoonlijke vraagstelling 

• Raad op zaterdag, ontmoetingen (voor coronatijden) 

• Scholingsmogelijkheden SP , literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en veel google naar en 
kijkje nemen in dossiers andere gemeenten. 

• Telefonisch consult 

• Telefonisch contact. 

• Twee keer telefonisch contact gezocht met een vraag 

• Verschillende keren telefonisch hulp gezocht en gekregen. 

• Via Griffie opleidingen 

• Voornamelijk uitzoekwerk op internet, opleidingen via de griffie, input werkgeverscommissie 
richting griffier 

• Webinars 

• Win soms advies in 

• Zit in werkgroep kwaliteit van de gemeente , maakt gebruik via elly politiek van rdsl  ver. 

• Zomerraad, dag van de lokale democratie, Democratiefestival 

 

Toelichting 
Nee • Waar moet ik aan denken? Ik heb nav een webinar wel eens telefonisch contact gehad 

met iemand vd vereniging van raadsleden om wat meer specifiek een aandachtspunt te 
bespreken. 

• Welke diensten zijn er nog meer? 
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3.2.1 Hoe nuttig/waardevol zijn de door u zelf benoemde 
dienstverlening voor het uitvoeren van uw taken als raadslid? 
 

Toelichting 
Neutraal • De eerste vraag kon niet beantwoord worden, maar er werd wel contact gezocht 

met een expert. Kort daarna kreeg ik via de VNG al de benodigde informatie. Dit 
heb ik toen doorgegeven. Was blij met de bereidheid van de NVvR om mee te 
denken.  
De tweede vraag kon ook niet beantwoord worden. Wederom werd er toegezegd 
dat er een expert benaderd zou worden. Via een e-mail werd later aangegeven 
met welke expert contact was opgenomen. Deze expert zou contact met mij 
opnemen. Toen dit niet gebeurde, heb ik meerdere keren een email naar de NVvR 
gestuurd, maar hier werd niet op gereageerd. Dat was teleurstellend. 

 

 

4. Welke van onderstaande publicaties van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden heeft u wel eens geraadpleegd of doorgenomen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Toelichting 
• Ben net pas geinstalleerd 

• Bestuurlijke rol raadsleden was interessant rapport. 

• De enige notitie dirigent heb gelezen is de  over de Werkgeverscommissie Griffie. 
Reden dat ik verder niets gelezen heb is omdat we al heel veel stukken te lezen hebben.. 

• Het is mij niet duidelijk waarom dit niet meer aandacht krijgt in het blad met een verwijzing 
naar de website 

• Het ontbreekt mij aan tijd om naast (raads)werk nog andere verdieping te zoeken. 

• Ik heb me er (te) weinig in verdiept als "ervaren" bestuurder 

• Ik kan het me niet precies herinneren; misschien wel dit soort publicaties, maar ik ben me niet 
bewust of dat van jullie is. 

• Ik weet niet meer exact wat ik eerder gelezen heb? 

• Naast mijn drukke baan als biologiedocent werk ik gemiddeld tussen de 25/30uur per week aan 
mn raadswerk en kom dan niet toe aan extra uren voor deze zaken 

• Tot mijn schande, mag ik wel zeggen, was ik niet op de hoogte van deze publicaties. Niet dat ik 
heb zitten duimendraaien, integendeel. Heb ook als commissielid belangrijke resultaten 
geboekt voor de gemeente. Maar nu ik raadslid ben geworden lijkt het me uitermate zinvol om 
ook van bovenstaande publicaties kennis te nemen - en het is goed dat ze er zijn. 

• Volgens mij heb ik de uitkomsten van het Nationaal Raadsledenonderzoek een keer 
doorgebladerd. 
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4.1 Hoe nuttig vond u (over het algemeen) deze publicaties voor uw taken als 
raadslid? 
 

Toelichting 
Zeer nuttig • nvt 

 • De onafhankelijkheid spreekt mij aan, gewoon zeer informatief  

 
• ik tref altijd weer tips en/of eye-openers aan en doe er, al dan niet bewust, mijn 

voordeel mee 

 • Actueel en deskundigheidsbevorderend.  

 
• een mens is nooit te oud om te leren  Op de hoogte blijven aangaande nieuwe 

regels en wetgeving Aanpak van collega's kunnen iets toevoegen  

 • Ze gaven mij meer inzicht 

 • Daar heb ik als raadslid al heel veel aan gehad en gebruikt in de raad. 

 • volg ze regelmatig en leer er van  

 
• Je krijgt goeie informatie, je kunt informatie lezen, of een een bijeenkomst 

bijwonen. 

 • - 

 
• Naast collegiale ondersteuning en politieke partij is het mijn belangrijkste 

referentiepunt 

 • Nee 

 • Goed gericht op de praktijk 

 • Toepasbaar in de praktijk 

 • Zeer informatief bij de gemeentelijke behandeling van specifieke onderwerpen? 

 • Helpen mij als in coronatijd geïnstalleerd raadslid. Bieden steun en houvast.  

 • Als beginnend raadslid heeft het mij op verschillende onderwerpen de weg gewezen 

 • Vanwege de info die ze geven. 

 • Goed overzicht in de materie 

 • Begrotingsproces  

 • Verhelderend, ondersteunend  

 • Nee 

 • Goed om even afstand te nemen en kennis op te doen 

 • Veel van geleerd! 

 • Duidelijk uitgewerkt 

 • Zeer deskundig 

 • elek informatie die bijdraagt aan het beter geinformeerd zijn is relevant 

 • Daadwerkelijke toevoeging voor mijn werk als raadslid. 

 • Handige weetjes 

 • Omdat je overal iets van opsteekt. 

 • Veel info te vinden en makkelijk te gebruiken  

 • Geeft inzicht in rol en functie raadslid en wat NVR doet, tips en tricks. 

 • Wanneer zaken aan de orde zijn in de raad kun je hier alle informatie halen. 

 
• Nuttig maar zoek ook gericht. Zou bij vereniging wel meer aandacht willen voor 

opleidingsmogelijkheden voor de kweekvijver, aspirant raadsleden dus 

 • Leerzaam 

 
• goed om jet te verdiepen in wetten, regels en bleieidsterreinen en zien wat andere 

gemeenten doen, benchmarken is ook belangrijk 

 • Belangrijk informatie zichtbaar om te raadplegen  
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• Nvt 

 

Nuttig • Alles wat gepubliceerd wordt heeft een nuttige kant 

 • Nuttige en daarmee direct toepasbare informatie 

 • N.v.t. 

 • Geen toelichting 

 • nvt 

 • Het is goed om uit verschillende richtingen informatie te krijgen. 

 • De rol en positie (rechtspositioneel) 

 • Kennis  

 • Het geeft reflectie en je kunt het toepassen. 

 
• Ik gebruik de publicaties als achtergrond informatie en voor bewustwording van de 

ontwikkelingen binnen het raadslidmaatschap 

 • ccc 

 • even er weer op attenderen wat onze taak kan zijn. 

 • Nee 

 • ter zake donerend 

 • Nee 

 • Er valt altijd iets te leren 

 • Kennis opdoen 

 • nee 

 • altijd goed als naslagwerk  

 • Ondersteuning met meningen en info is altijd goed 

 • Geeft inzicht  

 • bruikbaar 

 • - 

 • Leerzaam en praktisch. 

 • Neen 

 • overzichtelijk aanbod 

 • Je neemt er altijd iets van mee. 

 • Kennis over specifieke zaken is praktisch en handig 

 • Nee 

 • Heb ik meteen gebruik van kunnen maken 

 • Nee 

 • Deze info krijg je nergens anders 

 • Nee 

 
• Geeft een extra onderbouwing aan je werk als raadslid. Veel is learning by doing. 

Meer informatie en onderbouwing is prettig.  

 • ondersteunt je bij uitvoeren van de taak als raadslid 

 • De publicatie helpt mij om op de juiste vragen een antwoord te geven. 

 • Het helpt me/mijn fractie 

 • Het levert meestal meer inzicht 

 
• Een enkele keer kun je in een bijeenkomst de aanwezigen wijzen op een publicatie 

relevant voor het te bespreken onderwerp. 

 • x 

 • Nee 

 • . 

 • Naslag werk ter voorbereiding op commissie vergaderingen 
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• Ik heb nooit iets doorgenomen waarvan ik dacht dat ik er niets mee kon. altijd 

verrijkend.  

 • Goed om een keer te raadplegen 

 • nvt 

 
• als nieuw gekozen raadslid is het goed om informatie uit een betrouwbare bron te 

kunnen raadplegen 

 

• Als achtergrondinformatie kan het soms zeer nuttig zijn alhoewel ik meteen beken 
hiervan te weinig gebruik te maken. Ik heb een full-time baan en ben daarnaast 
Raadslid. Daarnaast heb ik nog een gezin en hobby's en sport. Mijn tijd is dus zeer 
beperkt met als gevolg dat ik veel te weinig gebruik maak van jullie dienstverlening.  

 • Bruikbaar in de praktijk.  

 • Nee 

 • aanvulling 

 • Verbreed je inzicht en je kennis.  

 
• De NVVR moet meer praktische informatie verstrekken, het liefst via 

bijeenkomsten.  

 • Ging met name om informatie over verplichtingen, belastingen en vergoedingen. 

 • n.v.t. 

 
• Als lokale partij is er geen partijbureau met cursussen; daarin voldoet de vereniging 

uitstekend 

 • Ik vind het fijn extra informatie te ontvangen over diverse onderwerpen.  

 • Belangrijk als achtergrondinformatie  

 • Belangrijk om op de hoogte te blijven 

 • nee 

 
• Het dagelijkse raadswerk vergt al ontzettend veel tijd. Dat heeft voor mij absoluut 

de hoogste prioriteit. 

 
• Goed te zien ervaren hoe maatschappelijke veranderingen doorwerken in het 

raadswerk. 

 • - 

 • Nee 

 • Hoewel al bekend toch interessante info. 

 

• Het is niet dat deze zaken wel of niet nuttig zijn maar hoe sluiten zij aan bij mijn 
beperkte mogelijkheden om (nog) meer tijd in raadswerk te steken. De cursussen 
geve mij meestal niet meer tijd maar juist minder omdat er nieuwe 
aandachtgebieden bij komen of zaken waarop ik moet letten.... 

 • nee 

 • Het houd je scherp 

 • Wel eens wat aan gehad, of als naslagwerk 

 • Goede uitleg 

 • Meer inzicht gekregen 

 • Bevestiging van eigen mening 

 • nee het was in het algemeen nuttig 

 • Nee 

 • terugkoppeling over onderzoek is interessant 

 • Kan er wel eens zaken uit halen die voor mij belangrijk zijn 

 • . 

 • Geen aanvulling 

 • als naslagwerk ook bruikbaar 

 • Fijn om deze info te kunnen lezen als (destijds beginnend) raadslid.. 
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 • Direct antwoord 

 • Kennis verbreding in de toch wel complexe taken als raadslid 

 • bruikbaar 

 • Meer kennis 

 • gaf goede informatie 

 • Informatief 

 • nee 

 • Altijd goed om zaken nog eens na te kunnen lezen. 

 • meerwaarde 

 • Helder en duidelijk  

 • Geeft een beeld onder wat er bij raadsleden speelt 

 • Ik zie dit als nuttige achtergrondinfo. 

 • ik neem onvoldoende tijd om dat er uit te halen dat er wellicht nog meer in zit 

 • zie eerdere toelichting 

 • Ik gebruik het als achtergrondinformatie 

 • Aanvullend. 

 • - 

 • onderwerpen waar je permanent mee te maken hebt 

 • ik zoek uitbreiding kennis overheids financiën  

 • Soms nieuwe argumenten/ handvatten, soms bevestiging van wat ik al weet/doe 

 • geeft inzicht 

 • het is een belangen vereniging die opkomt voor mijn belang 

 • Adequaat 

 
• Geven niet altijd nieuwe inzichten, maar het is goed dat relevante informatie zo bij 

elkaar staat 

 • Nvt 

 • verbredend 

 • handige tips en richtinggevend 

 • Relevante achtergrondinformatie en nieuwe invalshoek.  

 
• Bij een vorig antwoord heb ik hier al een reactie op gegeven, voorbeelden kan ik 

geven o.a. over de functie/mogelijkheden voor rekenkamers. WMO, jeuugdzorg. 

 • Ik probeer altijd uit publicaties mijn voordeel te halen. 

 • Nee 

 • Nee 

 • Was wat ik zocht  

 • Meer duidelijkheid over je rol als raadslid 

 
• Boeiend om te weten, kan nog eens helpen voor een gesprek over functioneren 

gemeenteraad en bevorderen dualisme.  

 • Heb er opleidingen gevonden die ik gevolgd heb 

 • gaf een goed beeld van taken en werkzaamheden 

 • Mijn inzicht wordt vergroot. 

 • kan er af en toe gebruik van maken 

 • Goed als naslag of voor extra info  

 • Informatie 

 • Geldt in zijn algemeenheid.  

 • Neen 

 • nee 

 • Waardevolle info goed ontsloten 
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 • Zoals al eerder aangegeven , dit zijn ondersteunende publicaties 

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 • Is gewoon goed en duidelijk  

 • nee 

 

• verschillend. soms bevat het informatie die je nog niet wist, soms bevat het 
informatie die bevestigd wordt. ik heb geen behoefte aan een meningen fabriek, dat 
doen we wel binnen de partij  

 • Elke informatie voor raadswerk is in in pricipe nuttig en welkom 

 • - 

 • nee 

 • nee 

 
• Als raadslid heb je voortdurend behoefte aan verbetering van je eigen kennen en 

kunnen. Daar draagt de NVR w.m.b. goed aan bij 

 • nee 

 • Bevestigd een en ander zoals ik dingen in en met het raadswerk zie (gebeuren) 

 

• De opleidingengids vond ik minder interessant. Die kan wat mij betreft opgenomen 
worden op de website, in de agenda en zo nu en dan in een nieuwsbericht 
bijvoorbeeld 

 • Bruikbare info 

 • . 

 • . 

 
• De kennis in publicaties en bijeenkomsten is goed, maar de uitwerking tot beleid is 

een kwestie van lange adem.  

 • Je krijgt bepaalde tips en trucs om een toe te passen 

 • Geen extra toelichting.  

 • verhelderend 

 • Fijn dat ze er zijn, je weet maar nooit wat ineens nodig is of aanspreekt 

 • nee 

 • achtergrond/verrijking 

 • Bruikbare informatie  

 • Alle publicaties zijn welkom, met meerdere visies. 

 • Zo kreeg ik informatie waarover ik voorheen nog niet beschikte. 

 • Zijn heel praktisch en verwijzen door. 

 • . 

 • Informatief  

 • nvt 

 • altijd behoefte aan praktische informatie 

 • Handige toepasbare informatie  

 • Nvt 

 • Nvt  

 • Het geeft ook reflectie op je eigen functioneren 

 • Wat er leeft bij de Raden 

 • Geeft handvaten.  

 • nee 

 • ? 

 • Informatief 

 • Overzichtelijke informatie. 

 • Vaak een nuttige duiding van de dingen die om je heen gebeuren 
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 • Het geeft een breder beeld dan enkel hetgeen ik meemaak ik onze gemeente 

 • Inhoudelijk wat ik nodig had 

 • Kennisvergroten  

 • ondersteuning in functie 

 • Het geef mij inzicht  

 • Her zorgt voor breder inzicht 

 • X 

 • veel aanvullende en actuele informatie  

 • bruikbare informatie 

 • Goed om andere ervaringen te raadplegen 

 • Leerzame publicaties 

 • Veel nuttige informatie 

 • Vergelijkingsmateriaal en tips voor je raadswerk, ook omgaan met dilemma’s  

 • Het heeft mij geholpen bij de start van mijn raadsperiode. 

 • Info over de  mogelijkheden van cursussen  

 • nee 

 • Nuttig 

 • Niet precies, wel waardevol 

 • kennis vergaren  

 • nodig om actueel je plaats te weten in de verantwoording 

 • Ik zou er graag meer mee willen doen, maar de tijd en energie ontbreekt me  

 • Het zijn handvatten. 

 • Leerzaam 

 • Nee 

 • handige tool 

 • Ik heb ze gelezen 

 • Het zorgde voor nieuwe inzichten. 

 • Voor betere invulling te geven aan mijn raadslidmaatschap  

 • Zeer volledige info 

 • Neen 

 • Duidelijk 

 • Nee 

 • heeft geen toelichting nodig 

 • Geeft context  

 • Nee 

 • helder en verfrissende informatie. Fijn dat je niet alles zelf hoeft uit te vinden. 

 • Raadpleging 

 • . 

 • Nee 

 • Nee 

 • inhoudelijk antwoord op mijn vragen 

 • Informatief  

 • Met aandacht gelezen en ook gebruikt qua informatie in mijn eigen raad 

 • staan goede dingen bij 

 • je kunt er nuttige zaken uithalen 

 • Handzame informatie. 

 • Ik ben in mijn eerste termijn raadslid. De informatie was nuttig 
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 • informatief 

 • geeft je een blik op de problemen en als ontwikkeling van je raadslid zijn. 

 • Nvt 

 • De bevindingen in andere gemeenteraden en het persoonlijk profiel 

 • Geven diepgang 

 • nee 

 • interessant 

 • Nee 

 • als achtergrond informatie 

 • Als nieuw raadslid heb ik me kunnen informeren 

 • nee 

 • Leerzaam 

 • informatie was bruikbaar 

 • Leerzaam! 

 • Helpt me verder 

 • Nee 

 • Ik heb er ideeen mee opgedaan 

 • iets wat ik niet weet als raadslid voeg ik graag toe in mijn brains 

 • Informatief, ik heb zaken geleerd die ik nog niet wist 

 
• Zit altijd wat bij wat je kunt gebruiken. Verduidelijking van onderwerpen wat wel of 

minder belangrijk is om te weten als raadslid 

 
• De publicaties geven me een onderbouwing en de mogelijkheid me verder te 

verdiepen in het raadswerk. 

 • - 

 • Uitgebreide info 

 • Als nieuw raadslid is het lastig om je rol te vinden en in te vullen 

 
• Interesssnt asnbof. Jaar is al bijna op. Nog niks mee gedaan, tot mijn spijt maar dat 

ligt aan mij. 

 • Informatief 

 • Het is goed om je ideeën hierover af en toe eens te herijken 

 • Nee 

 • Nvt 

 • Achtergrondinformatie  

 • 'Gewoon' een nuttige publicatie 

 • nee 

 • Zij kijken breed waardoor ze meer info kunnen delen  

 • Niet echt, gewoon nuttig ! 

 • Informatief 

 • Artikelen magazine zijn informatief 

 • biedt handvaten en verdieping 

 • Wij zijn een plaatselijke partij en worden dus niet landelijk ondersteund 

 • Nee 

 • Hier kan ik wat mee 

 • Nee helaas, want het is lang geleden. 

 • Nee 

 • Geven meer informatie 

 • Aanvullend, maar niet verrassend 

 • Gewoon makkelijk  
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 • stonden bruikbare tips in 

 • Leerzaam 

 • nee 

 • Komen op andere ideeën  

 • gewoon inzicht krijgen in die zaken 

 • - 

 • Informatief 

 • kennis en naslag 

 • nee 

 • Gewoon goede info 

 • Omdat ik redelijk onervaren begonnen ben als raadslid, gaf mij dit houvast 

 • Nuttige info 

 • stukken lezen is altijd goed 

 • Omdat texel vaak net doet wat goed voelt 

 • Sinds een jaar raadslid dus nog niet echt meegekregen eigenlijk. 

 
• gaf mij in het begin zicht op mijn rol als raadslid buiten wat de griffie of collega's mij 

'leerden'. 

 • Soms haal je daar el dingen uit die in je eigen raad ook spelen. 

 • . 

 • Nuttige info 

 • achtergr ondinformatie 

 • Nee 

 • Nee 

 • Nee 

 • Geeft achtergrondinformatie  

 • Nee 

 • Goed informatief 

 • objectieve en feitelijke informatie 

 • Nvt 

 • .9 

 • Gaf helderheid hoe verschillende gremia zich ten opzichte van elkaar verhouden 

 • Je kunt er je voordeel mee doen. 

 • informatief 

 • Op deskundigheid vd inhoud 

 • Goed geïnformeerd zijn is verbeterd inzicht/ handelen 

 • Het geeft mij handvatten voor mijn werk als raadslid. 

 • Sommige onderwerpen mogen iets meer diepgang hebben 

 • .. 

 • Niet meer precies te duiden 

 • . 

 • helpend bij mijn voorbereiding  

 • nee 

 • Kennis over de actuele situatie van andere raadsleden  

 • om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en ontwikkelingen 

 • Als je leest leer je 

 • Bruikbare informatievoorziening, direct toepasbaar. 
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• Lastig, soms is het herkenbaarheid, dat je niet de enige bent die met een probleem 
worstelt. Soms geeft het een zetje om toch vragen te stellen aan bijvoorbeeld 
college. 

 • goede informatie 

 • Informatief en praktisch toepasbaar 

 • Geleerde in de praktijk toepassen 

 • meer kennis verwerven 

 • nvt 

 • kan no niet echt inschatten  

 • Gaf wat meer inzicht in het doen en laten van een raadslid 

 • Ik vond waardevolle informatie.  

 • Er komt geregeld nuttige info voorbij. 

 • . 

 • Informatie  

 • Geeft goede adviezen 

 

• Elke informatie is nuttig mbt mijn rol in de gemeenteraad. Echter wanneer ik alles 
zou lezen wat aangeboden wordt, zowel binnen als buiten de raad dan kom ik niet 
meer buiten. 

 • Goede inhoud, noodzakelijke informatie. 

 • je neemt er altijd wat van mee alleen iedere gemeente heeft zijn eigen problemen. 

 • Helder verhaal  

 • Nee 

 • Is altijd goed om je goed te informeren 

 • Nuttig vanwege een zekere onafhankelijkheid. 

 • Nee sorry 

 • Je kunt nimmer alles zelf volgen of bijhouden 

 • Toelichting op kaderstellende en controlerende rol raad 

 • Nee 

 • Helder 

 • Je steekt er altijd iets van op 

 • De informatie is voor mij zeker een meerwaarde 

 • Zo is te zien wat jullie allemaal beschikbaar hebben 

 
• Ik vind informatie t.a.v. Functioneren raadsleden en profilering hiervan zeer 

belangrijk 

 • Mooi als naslagwerk  

 • Duidelijk 

 • Gaven goed inzicht 

 • nvt 

 
• Met objectieve en neuttale basisinformatie voor vorming van afgewogen standpunt 

mogelijkt 

 • Gratis advies en elke info is welkom. Het gaat altijd ergens over. 

 

• Hadden we maar meer tijd om deze interessante artikelen te lezen, maar vooral om 
er iets mee te doen. Als de meerderheid van de raad de geboden leesstof niet tot 
zich neemt wordt de implementatie van verandering moeilijk.  

 • houden ons op de hoogte van nieuwe zaken 

 
• Naar gelang de behoefte of de actualiteit van een onderwerp zoek ik info en die is 

altijd prima 

 • Heel nuttig, informatief en leerzaam  
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• Op zich wel nuttug, maar ik heb het erg druk met al mijn werkzaamheden, dus ik 

kom er niet altijd aan toe om alle publicaties te lezen 

 • nee 

 • Als relevante achtergrondinformatie  

 • Het is altijd goed om meerder standpunten te kennen. 

 • ... 

 
• Het is altijd nuttig om na te denken over je rol als raadslid en hoe je input levert op 

de verschillende dossiers.  

 • Nee 

 • Geeft handvatten 

 • Helpt taak beter uit te voeten 

 • staan dingen bij die jou ook overkomen kunnen 

 • Hier kon ik de juiste informatie vinden. 

 • Als reminder 

 • Praktisch toe te passen 

 • Geeft inzicht 

 • Voor een beginnend raadslid handige informatie 

 • n 

 • informatie is belangrijk 

 • nee 

 • Het ondersteunt mij in mijn functioneren 

 • Verhelderende informatie 

 • nee 

 
• Nee 

 

Neutraal • Nvt 

 • Te algemeen 

 • X 

 
• Heb er weinig nieuws in gelezen, kan mij echter voorstellen dat deze info voor 

sommige collegae nuttig kan zijn. 

 • Voegt niet al te veel toe 

 • beperkt 

 • Er is bij mij weinig van blijven hangen... 

 • Nee 

 • Nee 

 • Dit ivm controlerende taak 

 • Niet nodig, ik haal mijn informatie uit andere bronnen. 

 
• Er is vast nog veel meer informatie beschikbaar waar ik nog meer tijd in zou willen 

steken. 

 • Geen mening 
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• Ik ben bijna 45 jaar actief als raadslid, fractievoorzitter en wethouder van mijn 
gemeente. Mijn ervaring is echter dat het dualisme, wat per maart 2002 werd 
ingevoerd nog steeds niet of onvoldoende wordt toegepast  Het monisme is nog 
immer van kracht, waardoor wethouders onterecht te veel invloed hebben 
gekregen op het te voeren beleid van de gemeente. De kader stellende- en 
controlerende bevoegdheid van de raad is hierdoor "uitgehold". De raad, als 
hoogste bestuursorgaan (zie Grondwet) is vaak, niet alleen in mijn gemeente helaas, 
te volgzaam aan de colleges van B&W. Kijkt u ook maar eens naar de 
gemeenschappelijke regelingen. In te veel gevallen kunnen hierin alleen de leden 
van B&W worden afgevaardigd als vertegenwoordiger van hun gemeente en 
worden raadsleden uitgesloten. Toch bepalen die regelingen vaak het te voeren 
beleid en wordt de gemeente verplicht tot meebetalen aan die regelingen. Het 
budgetrecht van de raad wordt aangetast en hierin sta ik niet alleen. Ik mag u 
verwijzen naar de opinies van bijvoorbeeld de heer Elzinga van de RUG. Als 
verenigung van raadsleden zou u hieraan veel meer aandacht moeten geven en 
moeten opkomen voor de belangen van raadsleden. Dit aspect mis ik nog wel te 
veel! 

 • Ik ben nog maar net raadslid en ben me aan het oriënteren op jullie website 

 • ... 

 • nee helaas 

 • Bevestiging van dingen die je eigenlijk weet  

 • not 

 • Maak hier weinig gebruik van 

 • Nee 

 • xx 

 • vaak criptisch van inhoud. 

 • nvt 

 • niet altijd nuttig 

 • Ik ben al zeer lang raadslid is anders dan wanneer je net begint.  

 • prima 

 • Staan mij niet echt voor de geest 

 • Nee 

 • Open deuren. 

 • - 

 • Men leert overal wel iets van 

 • Zat voor mij niet veel nieuws tussen.  

 • ... 

 • Nee 

 • Geen toelichting  

 • Weinig  

 • - 

 • Waar wel en waar niet aan te houden. 

 
• ik kan me voorstellen dat veel raadsleden er wel belang bij hebben en veel aan 

hebben 

 • Nee 

 • Ik kan niet bepalen hoe ik dit kan plaatsen. 

 • Nee 

 

• Niet elke publicatie is voor mij even nuttig. En soms ook verwarrend, zoals een 
nieuwe rol toevoegen. Er zijn maar drie rollen voor raadsleden en de 'nieuwe' rol is 
meer een stijl/wijze van invulling van die drie 
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 • aardig om te weten maar geen gebruik van gemaakt 

 • Nee 

 • - 

 
• Uit het onderzoek bleek dat de problematieken waar raadsleden mee te maken 

hebben toch op elkaar lijken. 

 • Om overzicht te krijgen  

 • geen behoefte aan opleiding of passend binnen tijdsbestek 

 • nee 

 • informatief 

 • Geeft informatie  

 • We lezen al heel veel als ik het nodig heb dan weet ik jullie te vinden 

 
• Er komt van allerlei kanten informatie naar raadsleden toe. Met name onze Griffie is 

zeer actief om ons te informeren  

 • Met 40 jaar ervaring ben je al een flink stuk op,weg. 

 • .? 

 • Wat ik over de mail krijg vind ik nuttig 

 • nee 

 • Ik zoek altijd nuttige informatie  

 • Te algemeen  

 • matig 

 • Geen idee 

 • inhoud was al bekend 

 • Geen mening 

 • ik heb alleen doorgebladerd 

 • Nee 

 • Impact en uitkomst onderzoeken is niet duidelijk. Wat wordt er mee gedaan? 

 • Er zijn vele andere bronnen 

 
• Ik moet bekennen dat ik er door de vele andere aandachtsgebieden niet of 

nauwelijks aan toekom om kennis van jullie publicaties etc te nemen. 

 • Bekijk het van verschillende invalshoeken 

 • Gebruikelijke uitkomsten... niet verrassend. 

 • Algemeen 

 • Nee 

 • te veel leesvoer en beland dit op de onderste stapel. pak alleen de headlines 

 • Specifiek voor werkgeverscomm 

 • .. 

 • Fysiek is in mijn beleving beter 

 • - 

 • Meeste ken ik niet 

 • De Raad kost veel tijd dus te veel info is ballast 

 • informatie ontvang ik van de regio,gemeente en VNG 

 • nee 

 • 0 

 • Ik heb het voor kennisneming aangenomen 

 • soms nuttig. 

 • Geen 

 • Nee 

 • Was iets te algemeen 
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 • zoals al eerder aangeven via eigen lidmaatschap lokale partijen 

 • Ik kijk eerder naar ondersteuning vanuit mijn partij 

 • geen commentaar 

 • Kan me de inhoud niet herinneren 

 • Informatie meest nuttig voor startende raadsleden. 

 • Nee 

 • Slechts bekeken wat NVR te bieden had.  

 • Informatie  

 • was informatief 

 
• Was prima 

 

Niet nuttig • te vooringenomen mening over rol gemeenteraaslid 

 • . 

 
• Voor het goed uitoefenen van de raadsledentaak zijn veel andere bronnen veel 

belangrijker 

 • Kwaliteit is onvoldoende 

 
• naast mijn raadslidmaatschap werk ik fulltime. Mijn aandacht besteed ik aan inhoud 

van raadswerk en ik leer van mijn fractiegenoten 

 • 8 

 • te algemeen 

 
 

• Het zijn teveel algemeenheden die ik wel ken maar behoefte aan de specifiekeb 
verschillen tussen overheid en bedrijfsleven 
 

Helemaal niet 
nuttig • Niets bijzonders 
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5. Heeft u voor het krijgen van informatie wel eens contact opgenomen met 
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? 
 

Toelichting 
Ja • En toe ben ik verwezen naar raadslid.nu en dat was een gouden greep 

• Helaas nooit meer iets van vernomen 

• Zie de eerdere toelichting bij vraag 3.2.1 
 

Nee • Ga ik wel doen 

• Ik ben compleet onbekend met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

• Ik ben net twee weken raadslid moet me nog helemaal inwerken. 

• Ik zou wel telefonisch soms antwoorden op bepaalde vragen willen hebben. Ik weet 
niet hoe en of dat kan. 

• Maar zou dat wel willen (zie hierboven) 

• Niet bedacht dat dat kon. 

• Niet bekend 

• Pas 5 weken raadslid   zit nog in de oriëntatie fase 

• Staat mij niet meer bij 
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6. Welke van de volgende ondersteunende activiteiten of diensten van de 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kent u? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Toelichting 
• Ben nog nooit op het forum gegaan omdat ik denk een vreemde eend in de bijt te zijn en daar 

een illusie armer vandaan zal komen 

• En ik heb er door gebrek aan tijd ook niet naar gezocht. 

• Fractie voorzitter is vaak de initiatiefnemer m.b.t. procedures die te handteren zijn. bron niet 
altijd bekend bij de raasleden. 

• Heeben lang een jurist in de fractie gehad, dus minder behoefte 

• Idem als boven; misschien onbewust wel eens geraadpleegd 

• Ik ben net twee weken raadslid en moet me nog helemaal inwerken, krijg daarbij zeer weinig 
steun ook niet van Mn eigen partij. 

• Ik ben raadslid en ik heb nooit gevraagd om de Nederlands Vereniging voor Raadsleden. Ik zie 
het als een instituut welke vooral ten doel heeft zichzelf in stand te houden. 

• Ik ben voor de 3de periode raadslid en 6 jaar wethouder geweest, bovendien 65, dus ik zoek 
geen informatie meer. Heb daar geen behoefte aan, maar voor nieuwe raadsleden is 
lidmaatschap erg waardevol, lijkt mij. 

• Ik heb er niet bewust naar gezocht maar kan best dat ik deze mogelijkheden heb gezien. 

• Ik heb me er nooit goed in verdiept omdat het me nog meer tijd kost dan ik toch al aan het 
raadswerk kwijt ben. Maar ik vind het wel heel fijn dat deze vraagbaken er zijn. 

• Ik moet daar nog tijd in gaan steken. 

• Ik vind ook eigenlijk 

• Ik zie ze staan, en denk ... wat zou het fijn zijn om daar tijd voor te hebben. 

• Lees de berichten die ik ontvang via mail 

• Maar ga er morgen direct naar één kijken. 

• Natuurlijk wel van gehoord maar niet in verdiept 
 

 

6.1 Hoe nuttig vindt u deze ondersteuning voor uw werkzaamheden als 
raadslid? 
 

Toelichting 
Neutraal • Ben lid van het netwerk, daarom neutraal geantwoord 

 
Niet 
nuttig 

• Elke ondersteuning voor raadsleden is nuttig..al is er maar 1 raadslid dat er verder 
mee komt 
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6.2 Wat kan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verbeteren, zodat zij 
raadsleden beter kan informeren en ondersteunen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Verbetering: 
• Afspraken nakomen 

• Antwoord geven op de gestelde vragen 

• Betere veroedingen zoals telefoon en een pesioen regeling. 

• Communicatie bij concrete vraag 

• Compacte informatie 

• Cursus snellezen 

• Cursus voor nieuwe raadsleden 

• De informatievoorziening is dermate uitgebreid dat de tijd om je erin te verdiepen ontbreekt. 

• De vragen die binnenkomen plus de oplossingen zouden gedeeld kunnen worden op de site. 

• Een certificaat afgeven bij het succesvol volbrengen van een onderdeel uit de 
leeromgeving/digitale trainingen 

• Een duo-adviseur voor de eenmansfracties 

• Fysieke bijeenkomst 

• Ga samenwerken met VPPG 

• Geen concrete verbeterpunten 

• Geen idee 

• Haar diensten beter promoten. Ik wist veel niet 

• Ik ken de vereniging nauwelijks 

• Indien mensen mailen, dan altijd reageren, ook al is het antwoord misschien niet 
overeenkomstig een eerdere toezegging. 

• Lidmaatschap aanbieden 

• Maak de digitale omgeving meer en beter bekend 

• Meer actief 

• Meer bekend worden 

• Met Teams/Skype for Business gaan werken ipv met Zoom 

• Misschien een hulploket voor extreme acute zaken? waar je heen kunt bellen zoals dat met 
raadslid.nu het geval is? 

• Naar de raadsleden toe komen in de Gemeente krijg je een betere bereikbaarheid en wat er 
leeft in de Gemeente. 

• Netwerken bouwen voor gemeenschappelijke interesse: denk aan klimaat. 

• Nvt (2x) 

• Ondersteuning griffie raadsleden 

• Pool van bijv studenten om te helpen bij het opstellen van moties of amendementen 

• Publiciteit in de openbare media, mn. om meer mensen te interesseren voor de lokale politiek 

• Raadsleden ondersteunen kennisdeling andere gemeenten (niet telkens het wiel uitvinden) 

• Raadsleden zelf meer proberen mee te laten werken aan het verbeteren van kennis en 
vaardigheden. 

• Reageren als ik een vraag stel. We weten het niet is ook een antwoord. 

• Regionale activiteiten i.p.v. landelijke bijeenkomsten 

• Snellere antwoorden 

• Sociale afdrachten voor pensioen en andere sociale vangnetten 

• Teveel onderwerpen worden per keer behandeld;  doe dat per een of twee onderwerpen 
tegelijk. 

• Tijdens corona beter bereikbaar 
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• Vragen per mail sneller beantwoorden. 

• Wat mij betreft niets meer, Zaanstad is als collectief van raadsleden uit uw lidmaatschap 
gestapt. En terecht, ook nadien niets meer vernomen. Dat zegt wel wat over uw vereniging. 

• We krijgen zoveel mail en stukken dat dit vaak vluchtig doorgelezen wordt 

• - 

• A4 over belangrijke onderwerpen met goede informatie 

• Adviezen hoe werkgever overtuigen dat raadlidmaatschap geen hobby is 

• De mogelijke rollen van inwoners openbaar bekend maken 

• En research team 

• Ga samenwerken met OSF 

• Nieuwe raadsverkiezingen hoe naar de burgers toe betere opkomst verkrijgen in de Gemeente 

• Nvt 

• Terugkoppeling concrete vraag 

• Toegankelijk 

• Toelichting op specifieke regionale thema's 

• - 

• Nvt 

• Toelichting op G.R. en regionale internationale samenwerkingsverbanden 

• Waarom en hoe controleer je het College cq. of inspraakprocedures correct zijn verlopen 

• Zorg voor adequate neutrale voorlichting verkiezingen 
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7. Vindt u het belangrijk dat de Vereniging standpunten namens alle 
raadsleden inneemt? 
 

Toelichting 
Ja • Alleen op rechtspositie 

• Als dat voordelen biedt 

• Betere vergoeding bedingen 

• Door dat voor alle raadsleen te doen, voorkom je dat er politiek-inhoudelijke zaken een 
rol spelen. Het gaat uiteindelijk om de rol, positie van en ondersteuning aan alle 
raadsleden, ongeacht hun politieke opvattingen 

• Goed dat er een overkoepelend geluid is, maar het is uiteraard lastig om namens alle 
raadsleden te spreken. Enige terughoudendheid is dan op zijn plaats. 

• Goed streven maar onmogelijk vanwege uitelkaar lopende standpunten 

• Haar functie is immers belangenbehartiging 

• Het lijkt mij onwenselijk dat een belangenorganisatie voor raadsleden standpunten 
inneemt die niet door de achterban gedragen worden, los van of die specifiek bij de 
NVR is aangesloten, 

• Ik maak er te weinig gebruik van 

• Ja al lijkt het me onmogelijk helaas 

• Met 'Alle' bedoel ik niet 'één unaniem standpunt' , maar gewoon de 
belangenbehartiging van alle raadsleden, ongeacht kleur of partij.  En ik kan me ook 
zomaar voorstellen dat je een probleem behartigt dat voor slechts een deel , of zelfs 
maar enkele raadsleden geldt. Stel dat het gaat om inclusie of faciliteiten voor 
gehandicapten. Dat treft maar een kleine groep, maar is wel het verdedigen of 
behartigen waard. 

• Samen staan we sterk. Niet alleen inhoudelijk voor raadsleden, maar ook als raadsleden 
'naar buiten' toen. 

• Standpunt moet dan wel een breed draagvlak hebben in de diverse raden. Is heel 
moeilijk, daar er veel verschillen in werkwijze en problematiek is tussen de diverse 
gemeenten. Dus geen oude jongens krentenbrood netwerk. 

• Weet ik niet zo goed 

• Wel lastig want een raadslid in Amsterdam met grote fractie en ondersteuning heeft 
een heel andere taak dan een eenmansfractie in een zware gemeente waar de raad er 
voor franje bij hangt 

• Welke raadsleden zou je uit willen zonderen? 

• Zal een uitdaging zijn omdat er zoveel diversiteit aan raadsleden zijn, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat iedereen hetzelfde standpunt heeft 
 

Nee • Afhankelijk van welke kwestie 

• Belangenbehartiging hoort bij de politieke partijen. Voor wie geen deel uitmaakt van 
een landelijke partij, kan het wellicht nuttig zijn als de NVVR dit doet. 

• Dan mis je de veelkleurigheid. 

• Dat hangt af van de situatie. 

• Dat is bijna niet te doen. Er zijn veel bverschillen in opvatting. Toch zijn er soms zaken 
waarbij dit wel het geval is, zoals tijdsbesteding en waardering. 

• Dat is onmogelijk 

• Er zijn meer verenigingen op dat gebied, die beter werk leveren 

• Geen ervaring 

• Het ideedat ALLE raadsleden zijn vertegenwoordigd is nogal pompeus 
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• Het kan verschil maken of je in een grote of kleinere gemeente raadslid bent. 

• Het kan wat mij betreft soms ook vanuit een specifieke groep zijn, 

• Het lijkt me bijna onmogelijk een standpunt namens "alle" raadsleden te hebben 

• Ik denk niet dat een vereniging namens alle raadsleden kunt spreken 

• Ik kan deze vraag niet met ja of nee beantwoorden. Deze vereniging bestaat denk ik uit 
raadsleden van uiteenlopende politie partijen. 
Hoe kan u dan namens alle raadsleden een standpunt innemen, of het moet gaan over 
kwesties die niet direct politiek zijn. 

• Ik kan me niet voorstellen dat alle raadsleden het a priori met deze standpunten eens 
zijn. 

• Ik kan me zo voorstellen dat 'elk raadslid' zo zijn eigen standpunten inneemt dus het 
lijkt mij logisch dat er een middenweg wordt genomen en het standpunt van het 'gros 
van de raadsleden' (meerderheid) wordt ingenomen. 

• Ik ken de vereniging niet en zoals ik het kan overzien loopt deze vereniging aan het 
handje van de gevestigdeorde! 

• Ik weet het nog niet 

• Ik weet niet wat de vereniging allemaal doet. Ik verdiep mij hier ook niet in. 

• Je kunt het nooit voor iedereen goed doen, dus verschillende meningen zijn belangrijk 

• Kan ik nog niet goed beoordelen 

• Ken zoals daarboven reeds vermeld, deze vereniging niet; maar het kan zijn dat deze 
ver. een idee heeft waar ik het (pertinent) NIET mee eens ben. 

• Lang niet alle raadsleden zijn lid. De vereniging kan niet namens hen spreken. 

• Lokale Partijen worden niet erkend en deze vereniging is m.n. voor de landelijke 
partijen interessant. Ze zet zich niet in voor gelijke financiering bijvoorbeeld. 

• Moeilijk een duidelijk antwoord op te geven. Prioriteiten lokaal zijn vaak specifiek . 

• Nee, ikk vind ook eigenlijk dat jullie geen specifieke standpunten mogen 
adviseren/suggereren geven over specifieke kwesties 

• Neutraal standpunt zou ook een standpunt kunnen zijn. 

• Omdat ik geen lid ben draag ik hier ook geen kennis van 

• Ondermijning van het democratisch proces kan nooit een standpunt zijn wat NVR 
verkondigt. 

• Per definitie gek als u mij niet naar de mening vraagt en toch pretendeert namens mij te 
spreken. 

• Raadsleden is geen homogene groep.het is een samengesteld zootje met verschillende 
ideeen, belangen en keuzes 

• Raadsleden zijn zeer divers, dus namens alle raadsleden spreken lijkt me zeer moeilijk 

• Te vaak moet op zoek worden gegaan naar een gemeenschappelijke deler, dat tot 
vervaging/verwatering en abstractie leidt! 

• U kunt mogelijk wel belangen behartigen vanuit alle raadsleden, maar geen 
standpunten innemen namens allen. Ik ben geen lid en u kent mijn standpunt niet. 

• Van niet-leden is standpunt niet bekend, dus is daarover geen standpunt in te nemen. 
Wel goed om de belangen van raadsleden te behartigen. 

• Vindt dat alleen een standpunt over iets kan innemen als daar vanuit de raadsleden een 
uitspraak over is gedaan, nu heb ik geen idee hoeveel raadsleden lid zijn en namens 
hoeveel mensen men spreekt. 

• Volgens mij is het onmogelijk om dat namens alle raadsleden te doen, mede omdat ik 
vermoed dat er vaak onvoldoende respons uit deze achterban komt om een goed 
oordeel te kunnen vellen. 

• Zelfs kwalijk wanneer dat het geval is. 

• Zijn vaak toch politieke kwesties; raadsleden vertegenwoordigen nu eenmaal een 
politieke partij. 
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8. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van 
alle raadsleden goed’ 
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?) 
 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Het feit dat de raadsledenvergoeding voor kleine gemeentes omhoog is gegaan: 
super belangrijk! 
 

Mee eens • Een paar jaar geleden heeft de vereniging voor raadsleden gezorgd dat 
raadsleden in kleine gemeenten een reële vergoeding krijgen. 

• Ik ben niet genoeg geïnformeerd om het heel precies te kunnen beoordelen. 

• Soms weet ik niet hoe een advies of idee tot stand komt. Er zijn ook veel 
verschillen tussen de gemeenten in grootte en cultuur bijvoorbeeld 

• Vast 
 

Neutraal • Heb hier geen gebruik van gemaakt 

• Ik heb geen situaties in beeld op basis waarvan ik dit kan beoordelen. 

• Weinig zichtbaar in de media. Meer een interne club 
 

Mee 
oneens 

• Het gaat vooral over besturen, dus coalitiegericht, Oppositie voeren komt 
niet/veel te weinig aan bod. 

• Lokale Partijen worden niet erkend en deze vereniging is m.n. voor de landelijke 
partijen interessant. Ze zet zich niet in voor gelijke financiering bijvoorbeeld. 

• Stoppen dus met deze organisatie! 

• Wethouders en burgermeesters worden beter geïndexeerd dan raadsleden. 
Salaris... Inflatie ed. 

• Zie mijn antwoord op vraag 7 
 

Zeer mee 
oneens 

• Lokale partijen tellen niet mee 
 

Weet niet • Hierin heb ik (nog) geen inzicht. Weet ook niet hoe ze dat precies doen. 

• Ik weet er gewoon te weinig van. Moet er de historie op naslaan. Maar ik ga er 
zomaar van uit dat dit in het verleden goed gebeurd is, en dat het ook voor de 
nabije toekomst van belang zal blijken en goed zal gebeuren. Ik heb er alle 
vertrouwen in !! 
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9. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden komt als enige organisatie op 
voor de belangen van raadsleden’ 
 

Toelichting 
Mee eens • Commissie raadsleden en griffiers vng met zetel in hoofdbestuur die nu door 

raadslid bekleed wordt helpt ook 

• In een goed systeem moet ook de organisatie de raadsleden op hun rechten wijzen 

• Wel als het specifiek gaat om het belang van raadsleden 

• Wel voor wat betreft alle raadsleden, niet voor wat betreft lokale partijen. Dat zijn 
meer gremia momenteel mee bezig, zoals Kennispunt en VPPG. 

• Zie bij de VNG ook een beweging op gang komen (kan nog altijd beter) die het 
denken in ieder geval ook meer richting raadsleden laat gaan. Raden en hun leden 
werden tot voor kort geheel genegeerd bij de VNG. Zelfs post over de rechtspositie 
van de griffier ging tot voor kort nog naar het college, terwijl voor de griffie de 
werkgever toch echt de Gemeenteraad is. 
 

Neutraal • De VPPG Vereniging van Plaatselijke Groeperingen behartigt ook de belangen van 
raadsleden, mar dan van degenen die niet vanuit een landelijke partij zitting 
hebbend in de gemeenteraad. 

• Opkomen voor raadsleden hoort in de 1e plaats te gebeuren in de nationale 
volksvertegenwoordiging 
 

Mee 
oneens 

• Dat zijn er natuurlijk wel meer, oa eigen gemeente en vng 

• De behartiging van de vergoedingen voor raadsleden is onder de maat. Het is toch 
wenselijk dat deze vergoedingen drastisch verhoogd worden. Staan niet in 
verhouding met de salariering van wethouders en burgemeesters. 

• De griffiers en sommige politieke partijen doen dit ook. En soms VNG, maar die is 
nog steeds vooral met de bestuurders bezig. Ten onrechte vind  ik. 

• Er zijn ook andere platforms 

• Ook de VNG biedt ondersteuning 

• VNG is volgens mij ook actief 

• Zie de meerwaarde niet 
 

Zeer mee 
oneens 

• Foute stelling. Er zijn meer belangenverenigingen voor raadsleden. Wellicht 
vertegenwoordigen deze niet alle raadsleden, maar ze zijn er wel degelijk. Zie ook 
vraag 9.1 

• Het college van Bloemendaal maakt misbruik van macht en deed een valse 
aangifte tegen mij bij Justitie. De geheimhoudingsprocedures worden omzeild en 
als raadslid heb je geen enkel houvast. Er heerst een sfeer van angst en 
integriteitsmeldingen worden standaard afgewezen. Niemand komt voor mij op. 
Raadslid van een lokale partij is vogelvrij. 

• Lokale Partijen worden niet erkend en deze vereniging is m.n. voor de landelijke 
partijen interessant. Ze zet zich niet in voor gelijke financiering bijvoorbeeld. 
 

Weet niet • De VNG doet  ook wel iets, maar is algemener. 

• Het gaat niet om belangen van raadsleden, maar om belangen van burgers 

• Ook hier weet ik te weinig van. Het is wel een interessante vraag: "Wie behartigt 
de belangen van de raadsleden ...??"  
Ik ben in ieder geval heel blij dat er in ieder geval één club is die dat doet, en als 
het er méér blijken te zijn, óók prima...!' 
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9.1 Welke andere organisaties komen volgens u (ook) op voor de positie van 
raadsleden? 
 

Andere organisatie: 
• Bestuurdersverenigingen van landelijke partijen 

• Binnenlands bestuur 

• Binnenlands Bestuur 

• BSV CDA 

• Burgemeesters 

• BZK 

• Cnv ond. 

• Dat kunnen raadsleden prima zelf, ook via hun (landelijke) partijen 

• De diverse politieke partijen. 

• De griffie 

• De landelijke politieke vereniging 

• De partijorganisaties 

• De raad zelf 

• De raden zelf 

• De VNG en diverse politieke partijen. 

• Doen dit prima zelf 

• Eigen landelijke partij (2x) 

• Eigen partij 

• Eigen partij (mits landelijk) / BB / VNG 

• Eigen partij, eigen fractie, de griffie van mijn gemeente. 

• Eigen politieke partijen 

• Er zijn meerdere stakeholders op allerlei niveau vanaf de leden in de 2e kamer, provinciale 
staten, maar ook belangengroepen die niet alleen inhoudelijk, maar ook in de opzet 
raadsleden steunen met inhoud, positie en rol 

• Fractie voorzittre / Griffier van de Gemeente 

• Geen (3x) 

• Gemeente zelf (burgemeester bijv.) 

• Griffie 

• Griffie en de partij zelf 

• Griffiersvereniging? 

• Het blad Binnenlands Bestuur en de VNG 

• Het gaat niet aan volksvertegenwoordigers te representeren 

• Ikzelf. 

• Kamerleden 

• Kennispunt Lokale Politieke Partijen 

• Landelijke partij 

• Landelijke partijen en de VNG 

• Landelijke partijen. 

• Landelijke politieke partijen zie vragen ronald v raak mbt fysiek vergaderen en raadsleden die 
buitenspel gezet worden in Boxmeer 

• Lokale griffie 

• Mijn eigen partij 

• Mijn eigen politieke partij (2x) 

• Mijn politieke partij, VNG 

• N.v.t. 
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• Nvg en eigen politieke partij 

• Nvvp 

• Opkomen voor raadsleden hoort in de 1e plaats te gebeuren in de nationale 
volksvertegenwoordiging 

• Organisaties gericht op de lokale partijen 

• Overheid zelf, 

• Parlement in Tweede Kamer, VNG 

• Partij, griffie, vng 

• Partijnieuws, van het CDA bijv. Steenkampinstutie 

• Partijpoltieke organisaties. 

• Platform voor lokale partijen 

• Politieke koepelorganisaties 

• Politieke moederpartijen 

• Politieke partij 

• Politieke partij voorziet ook met veeeel informatie. 

• Politieke partij, eigen fractie, VNG. 

• Politieke partijen (3x) 

• Politieke partijen, individuele raadsleden en nog vele andere 

• Politieke partijen, provinciale en lokale besturen 

• Politieke partijen, vng 

• Politieke partijen, VNG 

• Politieke partijen, VNG en media 

• Raadsleden zelf, de VNG 

• Raadsleden.nl 

• Raadslid.nu (2x) 

• Raden of raadsverbanden zelf 

• Rekenkamer 

• Sommige politieke partijen. en VNG heel soms. 

• Tweede kamer 

• Vereniging griffiers, VNGin beperktere mate 

• Vereniging Nederlandse gemeenten, met het uitgeven van hun wekelijks blad met informatie 

• Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen 

• Vng (15x) 

• VNG (60x) 

• VNG en eigen partij. 

• VNG en Politieke partijen (te weinig!) 

• VNG neemt ook een stuk verantwoordelijkheid op dit gebied 

• VNG, 

• VNG,  en ons landelijk CDA partijbureau 

• VNG,  vppg 

• Vng, bestuurdersvereniging CDA 

• VNG, Binnenlands Bestuurd. 

• VNG, BZK 

• VNG, CLB 

• VNG, eigen politieke partij 

• Vng, gemeenteraad zelf, ministerie, onderzoeksorganisaties, 

• VNG, kennispunt lokale partijen 

• VNG, kleine lokale fracties 

• VnG, maar in beperkte mate. 

• VNG, overheid (democratie in actie) 

• VNG, politieke partijen heel soms 



 
 

141 
 

• Vng, vakbonden, griffie 

• VNG, Vereniging van Griffiers, Parlementsfracties en politieke partijen 

• VNG, VPPG 

• Vppg (5x) 

• VPPG (10x) 

• Vppg e.a. 

• VPPG en OSF 

• VPPG en steunpunt 

• VPPG zie boven 

• VVPG (lokale partijen) 

• VVPG vereniging plaatselijke partijen 

• Zie hierboven, al is het van die andere organusaties niet hun enige doel 
 

Toelichting 
Andere 
organisatie: 

• De NVvR is volgens mij wel de enige die zich alleen richt op raadsleden en dat 
ook voor voor alle raadsleden doet 

• Hiervan weet ik het zeker, maar ik weet ook dat het hier om de raadsleden van 
onafhankelijke partijen gaat. 

• Ik vraag mij af of het nodig om voor alle raadsleden op te komen, als een soort 
vakbond. M.i. ligt deze taak bij de politieke koepelorganisaties. 
 

Weet niet • Het zou kunnen dat ik hiermee onvoldoende bekend ben. 

• Ik heb in mijn gemeente te maken met een zeer goed werkende Griffie, die 
veel werk voor ons doet en altijd bereid is om een stapje extra te doen. Ik weet 
alleen niet of ik dit onder een organisatie kan scharen. 

 

 

  



 
 

142 
 

10. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is een onafhankelijke 
organisatie’ 
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?) 
 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Neem ik aan. 
 

Mee eens • Dat verwacht ik wel. 

• Voor zover ik kan nagaan is ze dat inderdaad. 
 

Neutraal • Het komt wel eens over dat de vereniging vooral werkt ‘in het verlengde van’ 
de minister van BZ 

• Hoop het, heb hier geen direct zicht op en geen tijd gehad me erin te 
verdiepen. 
 

Mee oneens • Politiek is politiek 

• Waaruit blijkt dat u zich inspant voor lokale raadsleden? 
 

Zeer mee 
oneens 

• Gaf al eerder aan dat men aan het handje loopt van Den Haag. 

• Krijg altijd het gevoel dat er vooral is voor lokalos 

• Nogmaals, u is vng dochter, niks onafhankelijks aan dus. Hhoguit organisatie 
voor raadsleden die wethouder of burgemeester willen worden 

 

 

11. ’Het is nuttig en waardevol als de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden minimaal één keer per jaar in mijn regio een bijeenkomst houdt 
voor raadsleden’ 
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?) 
 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Dan is het bereikbaar veel raadsleden hebben het druk en gaan niet ver reizen 
hiervoor 

• Mogelijk kan daardoor het belang van de NVvR bij meer raadsleden duidelijk 
worden en leiden tot meer lidmaatschappen 
 

Mee eens • Afhankelijk van de inhoud van het thema. 

• Alleen indien gewenst door de regionale leden ...oftwel als ze behoefte en tijd 
hebben voor moeilijke lastige onderwerpen.... bijvoorbeeld omgevingswet en 
molenbioptoop .... 

• Bern een lokale bestuurder en ken graag de mensen persoonlijk die iets over mij 
en mijn rol zeggen 

• Bevorderd bekendheid met alle mogelijkheden 

• Hangt af van de inhoud en mijn agenda 

• Het voornaamste vind ik dat de bijeenkomsten plaats vinden op plekken die met 
het openbaar vervoer goed te bereiken zijn. Wat dat betreft is een bijeenkomst in 
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een stad of dorp met een station misschien wel te verkiezen boven een plek bij mij 
in de regio, als dat laatste inhoudt dat ik er met het OV niet kan komen 

• Ik hoop alleen dat ik er ooit tijd voor zal hebben 

• Liefst dus digitaal. Zie mijn eerdere opmerking. 

• Lijkt me zeer belangrijk bij aanvang van je raadsperiode, waarbij je in het diepe 
wordt gegooid. 

• Maakt de organisatie misschien beter zichtbaar 

• Punt is dat timing altijd lastig is. 

• Zoals eerder gezegd vind ik digitaal ook zinvol, het is ook goed om als Fries te 
weten wat er in Zeeland gebeurt, soms kan je van elkaar leren als je je eigen 
bubbel verlaat 
 

Neutraal • Bekendmaken welke ondersteuning er is lijkt mij in Ieder geval  zeer welkom 

• Digitaal graag. We hebben al hoge vergader belasting 

• Ik denk dat een inhoudelijke bijeenkomst van de regio over een 
gemeenschappelijke regeling bij mij toc meer prioroteit krijgt 

• In coronatijd niet aan te bevelen 

• Is afhankelijk van het nut van zo een bijeenkomst 

• Weinig tijd. Misschien een hybride bijeenkomst? Combinatie van digitaal en 
fysiek? 
 

Mee 
oneens 

• Beter thema gerichte bijeenkomsten landelijk dan regionaal over niets in het 
bijzonder 

• Het zou goed zijn, maar of ik deel zou nemen weet ik niet. Andere prioriteiten 
zouden de voorkeur krijgen. 

• Het zou mij vooral helpen als de activiteiten en ondersteuning van de vereniging 
van raadsleden in verbinding zou zijn met de ondersteuning van de griffie. Dan kan 
er een koppeling gemaakt worden met lokale planning en aandachtspunten. Nu 
komen we gewoon van teveel kanten informatiemails en uitnodigingen voor 
allerlei bijeenkomsten. Het onderscheid tussen inhoudelijk ondersteuningsaanbod 
van de vereniging van raadsleden en het aanbod van de VNG is onduidelijk. Maar... 
het grootste knelpunt om alles goed te kunnen volgen is natuurlijk de beperkte tijd 
/ de lage raadsvergoeding in gemeenten van bescheiden omvang die het 
'vrijkopen' van werktijd beperkt. 

• Hier hebben raadsleden geen tijd voor 

• Hoeft niet. Het gaat niet specifiek over de regio maar juist over specifieke issues 
die speciaal zijn voor de gemeente waarin de raad actief is. Voor mij dus issues in 
een kleine gemeente met ambtelijke samenwerking maar bestuurlijke 
zelfstandigheid. Fysiek in regio hoeft niet. Digitaal kan namelijk ook. 

• Jullie ondersteuning lijkt mij nu juist niet afhankelijk van regio's 

• Raadswerk kost veel tijd en zit niet te wachten op extra bijeenkomsten . Denk dat 
we als fractie sterk inhoudelijk presteren en daar waar nodig plaatselijke belangen 
behartigen. 
 

Zeer mee 
oneens 

• Raadslid.nu is voor mij "steun en toeverlaat" en heeft me tot nu toe al geweldig 
geholpen 
 

Weet niet • Misschien gemist maar regio het gooi moet buiten de regio naar een bijeenkomst. 
En dus schiet het er altijd bij in. 
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11.1 Voor welke bestuurslaag dient de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden bij voorkeur een bijeenkomst voor raadsleden te houden? 

Toelichting: 
Speciaal 
voor mijn 
gemeente 

• To the point 

• duidelijk maken wat positie en functie is van NVR 

• Dan krijg je een specifieker beeld van de eigen gemeente en hoe de raad daarin 
functioneert 

 • Alleen dan een nuttig gesprek 

 

• De rol van de raad. En haar invloed op het beleid en de kennis van raadsleden door 
de ambtenaren laten gebruiken. Het gaat nu veel om het praten. 

 • Dan kan er een discussie ontstaan waar partijen iets aan hebben 

 

• Omdat er in elke gemeente andere onderwerpen spelen of processen anders zijn 
ingericht 

 • laagdrempeliger en de mogelijkheid om lokale problemen aan te kaarten 

 • Zodat de gehele raad kennis kan nemen en ter bevordering van de structuur 

 • Herkenbaarheid gezien grootte van de gemeente 

 • Als we ergens mee zitten waar collectieve ontevredenheid over is 

 • beiden is goed 

 • Kleinere groepen is makkelijker en specifieker 

 • Betere kijk op de Gemeente wat er speelt en hier direct op inspelen. 

 • Kennis nemen en lokaal toepassen 

 • hogere opkomst 

 • Kleinere groep, meer persoonlijk 

 • Elke gemeente is anders 

 • Dat stimuleert om toch vaker te kijken wat jullie allemaal te vertellen hebben 

 • Ik verwacht dat er meer 

 • Is prettiger 

 • Kleinschsligheid 

 • Krijg je meer gevoel met jullieook 

 • Omdat in iedere gemeente de situatie anders is of kan zijn 

 • Iedere gemeente heeft zijn eigen soort raadsmores 

 • Iedere gemeente is uniek en heeft te kampen met verschillende problemen 

 • Men vind vng goed genoeg weten het belang van jullie niet .is maar een echt lid 

 

• Dan hebben we aandacht voor de problematiek in je eigen plaats. Problematiek is 
van plaats gebonden 

 • meer bekendheid 

 • Voorkomt reizen 

 • Toegankelijk.laagdrempelig 

 • elke gemeente heeft haar eigen problematiek 

 • Ik wil de belangen voor onze inwoners behartigen . 

 

• Hier spelen andere zaken, denk bijvoorbeeld aan de grensligging,arbeidsmigranten 
enz. 

 

• anders wordt het aantal aanwezigen te hoog, wat belemmerend kan werken op de 
interactie 

 • Specifiek en bekendheid van de vereniging zelf 

 • Specifiek maatwerk en rondom specifieke uitdagingen 

 • Aanspreekbaar en benaderbaar van de vereniging 
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 • Zinvol. Rechtstreeks contact 

 

• dan krijg direct een band met andere raadsleden, die ook nieuw zijn, maar ook een 
kennismaking met de oude rotten in het vak 

 • kleine gemeente, ons-kent-ons cultuur 

 • Wij hebben 14 partijen die altijd positief met elkaar omgaan 

 

• ENschede is een grote gemeente, mogelijk is het wijs de 15 of 25 grootste gemeentes 
van NL meer ondersteuning te bieden. Dit heeft naar mijn idee voordeel voor het 
nationale democratie systeem. We zijn immers een leken bestuur, dus leken met 
soms erg weinig tijd om verbonden te raken als een instituut als deze terwijl het zeer 
waardevol kan zijn. 

 • Gerichte informatie die gericht op de betreffende gemeente 

 • Vd verbondenheid, nu is het allemaal te veel op afstand 

 • Effectiviteit 

 • interctie specifiek voor mijn gemeente 

 • Gericht op lokale situatie 

 • Actuele zaken 

 • Dan hou je het kleinschalig en toegankelijk, i.p.v. massaal. 

 • Omdat Eindhoven een belangrijke centrumgemeente is met grote uitdagingen 

 • situatie kan per gemeente aanzienlijk verschillen, in beleidskeuzes en uitvoering 

 • zie boven 

 

• Moeilijk uit tw leggen. 1 veel raadsleden zitten er al jaaaaaren en wellicht wat vadt 
geroest 2 redelijk wat gemernte ambtenaren wordrn aangetrokken van de overkant 
waardoor tesselasrs weleens het gevoel krijgen niet met het ambtelijkapparast 
overwrg te kunnen 4 deze combi ook in de raad en bij besluiten zijn weerslag heeft. 
Kan  hebben. 5 de lokale poitiek toch best ver weg kan staan van de grote 
nederlandse partijen en hun politiek. 

 • Dat spreekt heet meeste an. 

 • Fysiek overleg en training 

 

• Omdat ik vrees dat bij een regionale bijeenkomst minstens driekwart van mijn raad 
niet zal komen. 

 

• Vooral over de mogelijkheden binnen de wet en regelgeving om vooral eigen 
inwoners te kunnen huisvesten in nieuwbouw en bestaande bouw 

 • Wat in onze gemeente speelt is wellicht niet van toepassing in andere gemeentes 

 • zodat het per gemeente over die gemeente gaat 

 • anders wordt het te massaal. 

 • Denk dat velen info missen die van belang kan zijn. 

 • elke gemeente heeft eigen problemen 

 • Lokale issues 

 • Centrum gemeente 

 

• binnenkort herindeling Land van Cuijk na verkieinzgen goed om input te geven aan 
de nieuwe Raad 

 • Gebieds gerichte dingen waar je tegenaan loopt. 

 • Specifieke info 

  
Voor 
meerdere 
gemeenten 
tegelijk 

• Praktisch en regionaal  wordt er al samen gewerkt. 

• Om kosten te beheersen 

• Vanwege voldoende deelname 

• gezien regionale belang. 
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• regionaal omdat je steeds meer en veel al regionaal moet afstemmen en mee 
besluiten over belangrijke zaken . Veel is overal het zelfde en daar door ben je en 
komje krachtiger over naar bv, Den haag of provincie.. einzelgänger in gemeente land 
brengt niets in deze tijd en hou je niet vol en moet je niet willen..Het regionaal 
belang is in de huidige tijd veel groter en klinkt krachtiger door naar je burgers en 
bereikt meer en is groter. 

 • vanwege de rentabiliteit. 

 

• Dat geeft meer perspectief, interactie en ruimte om zonder de eigen vooroordelen 
nieuwsgieriger te zijn naar het aanbod en de collega's 

 • Veel thema’s zijn vergelijkbaar en niet gemeente specifiek 

 

• makkelijker en efficiënter en het haalt raadsleden uit de normale gang van zaken in 
de eigen gemeente 

 • steeds meer regionale vraagstukken, belangrijk om je buren te kennen 

 • Er zijn veel onderwerpen die in meerdere gemeenten identiek spelen. 

 • Netwerken 

 • Leren van elkaar 

 • draagvlak 

 • Dat lijkt mij efficienter, maar ook goed om ervaringen onderling uit te wisselen 

 • Anders erg kleine groep 

 • Interessant hoe andere gemeentes georganiseerd zijn en taken uitvoeren 

 • kennisdeling/netwerken 

 • opinieren wat elders in den lande leeft. 

 

• Van elkaar leren en netwerken ...voorkeur binnen regionale 
samenwerkingsverbanden 

 • dan hoor je ook de mening van andere raadsleden buiten je eigen gemeente 

 • Dan kijk je over je grenzen heen 

 • Vanwege regionale samenwerkingsverbanden 

 • i.k.v. regionale samenwerking 

 

• Uit praktisch oogpunt en omdat er op verschillende terreinen wordt samengewerkt: 
Een aantal plattelandsgemeenten uit een regio tegelijk 

 • N.v.t. 

 • De rest spreek je toch al, van andere gemeenten kan je leren 

 • Het is belangrijk dat raadsleden elkaar ontmoeten 

 • Walcheren, drie gemeenten, soortgelijke problemen en aandachtspunten 

 

• Het is altijd goed om samen met andere raadsleden uit andere gemeenten te praten 
en ervaringen en meningen te delen 

 

• Voor onze gemeente is regionale samenwerking belangrijk. Daarom kan het 
interessant zijn om dit voor de goede samenwerking bijeenkomsten door de VNG te 
organiseren. 

 

• Efficiënter voor de Vereniging, mogelijkheid voor raadsleden van verschillende 
gemeenten te leren van elkaar. 

 • Ervaringen van andere gemeenten opdoen 

 • Praktisch en goed voor de contacten 

 • Je komt elkaar dan tegen 

 • Kennis delen, elkaar ontmoeten 

 • nuttig om ook kennis uit te wisselen met raadsleden van andere gemeenten 

 • Er zijn maar weinig thema’s die voor 1 gemeente gelden. 

 • Uitwisseling ervaringen 

 • Biedt meer perspectieven 
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 • Kan je daar ook in regionale overleggen aan refereren 

 • netwerken 

 

• omdat raadsleden uit verschillende gemeenten vam  elkaar kunnen leren. iedere 
gemeente heeft zijn eigen bestuurscultuur en manier van werken 

 • efficient 

 

• omdat veel zaken waar raadsleden tegenaan lopen in meerdere gemeenten spelen 
en je dan meteen ervaringen kunt uitwisselen 

 • Belang vereniging is voor alle raadsleden, hoeft niet perse op gemeentelijk niveau 

 • efficiënt 

 • dat verbreed de problematiek en daarmee ook de inzichten tot verder handelen. 

 • contact met andere raadsleden kan verhelderend werken. 

 • Naast kennis kan het je netwerk vergroten 

 • Om discussies over individuele hobbies te beperken 

 • regionale aanpak 

 • Meer raadsleden, uitwisselingen 

 • komen meteen de (culturele) verschillen tussen gemeenten naar boven 

 • Uitwisseling ervaringen 

 • Meer regio georiënteerd bezig zijn 

 • Vanwege de samenwerking in onze regio. 

 • Kennis delen en ervaringen uitwisselen 

 • Groter bereik raadsleden 

 • Netwerken 

 • Is goedkoper 

 • afhankelijk van thema. van anderen kun je wat leren 

 • Van elkaar leren 

 • Opkomst en informatiewisseling 

 • schaal 

 • Overdracht kennis tussen gemeenten 

 • Veel gemeenschappelijke samenwerking/regelingen 

 • efficientie, animo binnen eigen (kleine) gemeente is vaak beperkt 

 • tevens belangrijk voor de regiovorming 

 

• Liefst alleen voor eigen gemeente maar ik kan me voorstellen dat het afhankelijk is 
van de grootte van een gemeente 

 • kosten baten 

 • Efficiënter 

 • meer publiek en meer interactie tussen raden 

 • Kruisbestuiving en ontmoeting tussen raadsleden van meerdere gemeenten 

 • Contacten met andere raadsleden 

 • Zo kun je leren van elkaar 

 • netwerken (liefst per regio) 

 • netwerk, van elkaar leren 

 • omvang, anders te weinig mensen , en ook leren van elkaar 

 • ben raadslid in een kleine gemeente 

 • Netwerken 

 • Groter bereik 

 

• Verschillende onderwerpen leven bij meerdere gemeenten dus efficiënter, qua rol 
gemeenteraad goed om speciaal voor 'mijn' gemeente bijeenkomst te organiseren 

 • Je kunt leren van elkaars casuïstiek 
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 • Juist contact met andere raadsleden is nuttig en leuk 

 • Zodat we met elkaar kunnen leren. 

 • Groter bereik, meer samenhang 

 

• Veel zaken zijn regionaal georganiseerd, zoals jeugdzorg, milieu, ov, veiligheid, 
sociale zaken, etc. 

 • informatie uitwisselen en vergelijkingsmateriaal bieden 

 • schaalgrootte 

 • Altijd goed ivm eventuele samenwerking. 

 • Het ontmoeten en uitwisselen van ervaringen 

 • Is effectiever 

 • Meerdere mensen kunnen gebruik van maken 

 • Het lijkt me niet te doen om alle gemeenten te bezoeken. 

 • om ervaringen uit te wisselen 

 • regionale belangenbehartiging 

 • Sluit ook aan bij de aktiviteiten van de VNG  voor kleine lokale fracties 

 

• Omdat je van elkaar kan leren, omdat er dan meer mensen deelnemen, omdat je uit 
je bubbel raakt 

 • Kennismaken met raadsleden in de regio ; netwerken 

 

• Het is efficiënter denk ik, want 355 gemeenten bedienen is wel erg veel. Wellicht 2 a 
3 bijeenkomsten per provincie?! 

 

• Is ook goed om daardoor met andere raadsledenkennis te kunnen maken en van 
gedachte te kunnen wisselen 

 • netwerken in de regio is belangrijk 

 • regionale samenwerking 

 

• Er wordt tegenwoordig veel ( overigens ten onrechte), regionaal beslist. Het is dan 
zaak om dan met dezelfde kennis besluiten te nemen. 

 • Uitwisseling van kennis 

 • Effectief 

 • Netwerken en leren van elkaar 

 • Je bouwt een netwerk op en van elkaar kun je leren 

 • Uitwisseling van info en ervaring 

 • nuttig om elkaar te leren kennen 

 • Het is altijd beter om met omringende gemeenten dezelfde informatie te ontvangen. 

 • kennisdeling - uitwisseling 

 • efficiënter kunt van elkaar leren 

 • problematiek is niet afhankelijk van gemeentegrenzen 

 • Een aantal onderwerpen zijn grensoverschrijdend 

 

• Met name gemeenschappelijke regelingen en niet specifiek op 1 gemeente gericht 
maar overstijgend 

 • Kennis uitwisseling van collegas draagt zeker bij tot beter fuctioneren 

 • Leren en contact leggen met elkaar 

 • Uitwisseling van ervaring en hoe andere zaken oplossen 

 • Netwerken en klankborden 

 • netwerkverbreding, samenwerking in de regio 

 

• Leuk om ook raadsleden uit andere gemeenten te ontmoeten en hun ervaringen te 
horen 

 • Ivm samenwerking 

 

• Uitwisseling van kennis, ervaring, inzichten en kennismaken - uitbreiden netwerk om 
af te stemmen. 
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 • Uitwisseling van visies en nagaan hoe het ligt bij collega raadsleden 

 • regionaal omdat vele vraagstukken over de gemeentegrens tevens plaatsvinden 

 • Gemeenten die samen een GR vormen 

 

• Efficiënter en dan komen er meer gezamenlijke zaken en probleem aan de orde. Voor 
een individuele gemeente kan specifieke bijeenkomsten (indien gewenst) gehouden 
worden, over specifieke onderwerpen. Dan mag van mij van niet-leden ook een 
financiële bijdrage gevraagd worden 

 • Omdat je dan ook in contact kan leggen met collega's uit andere gemeenten. 

 • Kennis & kunde vergaren 

 • netwerk 

 • Dan hoor je meteen iets van collega-bestuurders 

 • Divers 

 • Logistiek meest efficiënte 

 • regio belang 

 • Dan kun je ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. 

 • Vraag me af of er voldoende animo is bij alleen eigen gemeente 

 • sommige gemeenten te klein in regio 

 • Lijkt me praktischer dan 355 gemeenten bezoeken. 

 • Collectief 

 

• Weinig raadsleden in deze omgeving (Walcheren - Zeeland), clusteren is dan het 
beste 

 • Veel gemeenschappelijke aandachtspunten in de regio. 

 • Kennismaking met anderen 

 • Kennis delen geldt voor alle raadsleden 

 • - 

 • kan prima provinciaal 

 • dezelfde doel groepen 

 • Te weinig deelname 

 • We wonen in een kleine Gemeente 

 • Kennis overdracht 

 • Leren van en aan elkaar 

 

• Lijkt mij wel zo praktisch. Kan de vereniging ingaan op dossiers die specifiek in mijn 
gemeente spelen? Nee. Dus is generiek en dus meerdere gemeenten een beste optie. 

 • Expertise uitwisseling. 

 • Het aantal deelnemende personen kan aangepast worden op de vraag. 

 • Mogelijkheid tot netwerken 

 • Buiten het lokale kringetje denken en voorgelicht worden. 

 • efficiency 

 • Netwerken 

 • Om zodoende ook over eigen gemeentegrenzen heen te kijken. 

 • Haalbaarheid 

 • Meer inzicht in de vereniging en kennis makem 

 

• Krijg je Meer en andere input hoe het in een andere gemeente zaken worden 
opgepakt 

 • Altijd goed om kennis te nemen van anderen 

 • aanstaande fusies en gedeelde problematiek 

 • Er zijn veel taken die in samenwerking met buurgemeenten worden uitgevoerd. 

 • Tevens gelegenheid tot netwerken 
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 • Regionale ondersteuning 

 • Aantal gemeenten lopen tegen dezelfde zaken aan 

 • Belangrijk om te horen wat voor diensten men kan verlenen 

 

• Je ziet altijd dat de ene gemeente verder is met een bepaald onderwerp dan een 
andere. We kunnen leren van de aanpak en oplossingen van de voorlopers 

 • netwerk 

 • Bredere uitwisseling, voorbij je eigen vanzelfsprekendheden kijken 

 • Het is goed om van elkaar te leren. 

 • Bij bijeenkomsten voor alleen een (1) gemeente wordt het al snel 'politiek' 

 • Dat is meteen mooie netwerk bijeenkomst 

 • Kruisbestuiving tussen gemeenten is zeer waardevol 

 • efficient, uitwisseling tussen raadsleden 

 • Leren van elkaar 

 

• Contacten leggen en gegevens uitwisselen is noodzakelijk om gelijksoortige 
problemen te kunnen aandragen bij het rijk. 

 • Veel gemeenten kennen vergelijkbare problematiek en kunnen van elkaar leren. 

 • uitwisseling van kennis en expertise 

 • Kennisgeving en uitbreiding netwerk 

 • Omdat dat onze gemeente fuseert per 1 januari 2022 

 • informatie delen en kennis maken met raadsleden uit de regio 

 • efficiënt en zelfde boodschap in de regio 

 • dan kan ook uitwisseling ontstaan; intervisie 

 • kun je ook leren van anderen 

 • Leren van elkaar 

 • leer je ook nog eens andere kennen 

 • Sparringpartner, interactie, regionale afstemming 

 

• Omdat over het algemeen gemeenten in allerlei verbanden samenwerken en omdat 
veel problematiek in alle gemeenten voorkomt 

 • Geen mening 

 • Anders lijkt het me bijna niet te doen. 

 • effectiever 

 • ivm samenwerking verbanden 

 • Vanwege de opkomst 

 • ik denk dat in meerdere gemeenten raadsleden ondersteuning behoeven 

 • Wij hebben maar 19 raadsleden; dan zou er een kleine groep komen. 

 • zaken die spelen in de regio 

 • Samenwerken, contacten 

 

• omdat de regio een zeer belangrijk instrument is voor een goede en breed gedragen 
meningsvorming 

 • In onze regio werken gemeenten samen, bv Peelgemeenten 

 • minder politiek gekleurd 

 • Kennis en ervaring met raadsleden uit andere gemeenten uitwisselen 

 • Omdat gemeenten al regio breed samenwerken 

 • Regio Midden Holland kan wel wat gezamenlijke ondersteuning/advies gebruiken 

 • Wij zijn een kleine gemeente, en ik begrijp dat het wenselijk is om dit te clusteren 

 • Uitwisseling van ervaringen, netwerken 

 • leren van elkaar 

 • je kunt leren van elkaar 
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 • groter en verschillend bereik 

 

• Maak je ook kennis met personen, zaken en gedachten welke spelen in andere 
gemeenten. Goed voor je netwerk. 

 • Je kunt van mekaar leren en voor de uitbreiding van het netwerk 

 • Altijd goed om andere raadsleden te ontmoeten 

 • leren van elkaar 

 • om ook van elkaar te leren, te horen wat er speelt 

 • Te kleine groep belangstellenden 

 • Efficiënter 

 • dat werkt makkelijker en bereikt meer mensen 

 • We werken regelmatig samen met omliggende gemeenten 

 • i.v.m. de tijdsdruk 

 • Omdat wij met meerdere gemeenten in GR''s zitten 

 • Wij werken al in een drie-eenheid en binnen de regio samen op vele fronten 

 • Per gemeente is niet efficient 

 • Bijivoorbeeld per regio of provincie omdat daar dezelfde onderwerpen spelen 

 • kennis delen 

 • dat werkt in deze regio goed 

 • interactie en kennis delen 

 • Elkaars ervaringen te delen 

 • Gezien grote van gemeente en behoefte 

 • Netwerk mogelijkheid 

 • Leren ook van anderen. 

 • Dan kunnen we ervaringen uitwisselen en netwerken. 

 • Even bij elkaar in de keuken kijken kan nooit kwaad 

 • netwerken 

 • Dan kunnen aansluitende gemeentes met elkaar in gesprek gaan 

 • Efficiënt en kostenbesparend. Ook goed voor het uitwisselen van standpunten. 

 • lijkt me goed voor de regio 

 • diverse ervaringen 

 • kruisbestuiving 

 • Onderlinge uitwisseling en diversiteit 

 • Leren van anderen 

 

• Dan kom je ook in contact met andere Raadsleden. Goed om informatie te delen en 
kennis uit te wisselen aan elkaar 

 • Regionale verbanden en samenwerkingen bestaan dankzij de raadsleeden 

 • Uit kosten oogpunt en als netwerkbijeenkomst 

 

• dan kun je van elkaar de verhalen horen, soms ter lering, soms ter bevestiging dat je 
het nog niet zo slecht doet 

 • Voldoende deelnemers 

 • Apart per gemeente is mijn inzien niet mogelijk 

 • Voor meerdere gemeenten geldende onderwerpen lijkt mij. 

 • Elkaars ervaringen delen. Over de schutting kijken hoe de buren het doen 

 

• Dit is wenselijk omdat iedereen zijn eigen ervaringen meebrengt en casuïstiek met 
een onafhankelijke bril kan bekijken. 

 • Brederee oriëntatie, verschillen in aanpak binnen gemeenten kunnen kansen bieden. 

 • Met alleen raadsleden onze gemeente heeft het geen zin. 

 • Gelijk uitwisseling van elkaars ervaringen, netwerkcontacten 
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 • In het kader van de diverse samenwerkingsverbanden op diverse dossiers in de regio 

 

• Meerdere gemeenten in mijn regio heeft mijn voorkeur, dan ontmoet je ook andere 
raadsleden uit de regio. 

 • per regio, kan samenwerking bevorderen. 

 • Efficiëntie, andere raadsleden leren kennen 

 • Kosten efficiënt 

 • Voor een regio waar in grote lijnen dezelfde vraagstukken leven. 

 • delen van ervaringen en aanpakken 

 • dient de uitwisseling het beste 

 • je kijkt eens over de grenzen en krijgt zo meer nieuwe inzichten 

 • kennisuitwisseling 

 • Omdat dan ook uitwisseling met collega raadsleden (buren) kan plaatsvinden 

 • Er zijn vrij veel kleine gemeenten. Haarbaarheid. 

 • Tevens mogelijkheid om te netwerken 

 • kennisuitwisseling tussen gemeenten heeft meerwaarde 

 • Netwerken - kennis van elkaar opdoen 

 • Netwerken en kijken in de keuken van een ander 

 • Lijkt mij praktisch handiger voor jullie 

 • netwerken 

 • delen van informatie. Hoe gaat het in andere gemeenten. 

 • efficiëntie en uitwisseling 

 

• Om naast de informatie uit de bijeenkomst raadsleden uit andere gemeenten leren 
kennen. 

 • Omdat daarmee met één bijeenkomst meerdere raadsleden worden bereikt. 

 • Goed om ervaringen en voorbeelden uit te wisselen 

 • Netwerken 

 • Effectiever 

 • kennisuitwisseling tussen raadsleden 

 • Er is ook een regionaal samenwerkingsverband. dit versterkt de regio 

 • anders een te kleine omgeving 

 • Je kunt van elkaar leren 

 • Buiten eigen bubbel van eigen raad stappen, andere voorbeelden horen. 

 • Wij werken veel samen met nog twee gemeenten 

 • De inzet tov opkomst. 

 • Je leert veel van anderen 

 • Juist aan regionale thema’s bestaat behoefte 

 • de vinger aan de pols houdenbij gemeenschappelijke regeleingen 

 • Regio Gevoel en kennis delen 

 • Verbonden partijen en meer grip er op krijgen. Zie rapport regio zuid Holland zuid 

 • Praktisch 

 • Op gemeente niveau wordt het te kleinschalig 

 • efficienter 

 

• misschien is regionaal een goed idee, buiten de WGR's is het goed om collega's uit de 
regio op onderwerpen te spreken. 

 

• ls het gaat om de positie van raadsleden in het algemeen lijkt mij clustering handig. 
Jullie kunnen moeilijk 350 gemeenten langsgaan denk ik 

 

• raadsleden uit de eigen gemeente zijn bekend inclusief de werkwijze. Van andere 
gemeenten en raadsleden kun je ook leren. 
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• Grotere opkomst, je hoort wat er in andere gemeenten speelt. Ook dit is een 
leerproces 

 • Zo kun je van elkaar leren en verbinding maken in/met de regio 

 • Delen van kennis 

 • Kennisuitwisseling 

 • Herkenbaarheid platform 

 • Omdat je andere invalshoeken hoort 

 • mening van anderen 

 • per gemeente is verspilling van energie 

 • Vergelijkingsmateriaal 

 • Zonde van het geld voor 1 gemeente alleen 

 • kun je meteen netwerken 

 • Gemeenschappelijke belangen. 

 • Efficiënter, leerproces, delen van ervaringen, samen sta je sterker etc. 

 • zorgt voor hogere opkomst en uitwisseling 

 • Dan kan je van elkaar leren 

 • Iedere gemeente heeft zijn eigen dynamiek 

 • Koppelkansen voor de regio. Er gebeurt al veel in regionaal verband 

 • Problematiek raadslid is vergelijkbaar in verschillende gemeenten 

 • overleg hoe dat elders in het land geregeld wordt 

 • Ouderlingen interactie 

 • Op deze manier kun je eenvoudiger van elkaar leren en met elkaar in contact komen. 

 • Regionale samenwerking versterken 

 • Organisatie zal zich eerst meer moeten ‘bewijzen’. 

 • Kennis vergroten 

 • Efficiënt. Leerzaam met andere raadsleden. 

 • Efficiënt 

 • onderlinge contacten! 

 • Onderlinge kruisbestuiving 

 • Kennis overdracht 

 • Leren van andere raadsleden 

 • thema die spelen zoals sociaal domein en integriteit 

 • Om de rechten van de raadsleden te bespreken en de NVR bekend te maken 

 • om ook anderen te horen, dan alleen je eigen raad 

 • in de regio wordt samengewerkt 

 • Voor de contacten 

 • dat is wel zo efficient 

 • jeugdzorg en WMO 

 • Zelfde problematiek 

 • De bevindingen van andere raden 

 • samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 

 • Regio functie 

 

• regionaal voor een paar gemeenten, zodat er voldoende mensen zich aanmelden en 
het door kan gaan 

 • Binding met partijen 

 • Omwille van een gelijk speelveld qua informatievoorziening 

 • Alleen Zevenaar in een ruimte is vragen om problemen 

 • Er vindt dan meer uitwisseling plaats 
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 • Informatie uitwisselen 

 • Intergemeentelijke samenwerking, gemeenschappelijke regelingen etc 

 • Ervaringen uitwisselen 

 • leren van elkaar 

 • Omdat ik zeer sta achter regionale samenwerking en ontmoeting 

 • Ervaringen uit andere gemeentes leren kennen 

 • Meer mogelijkheden om ideeën uit te wisselen: good pratices. 

 • ervaringen uitwisselen 

 • Anders te specifiek 

 • Ontmoeting 

 

• nuttig om te horen hoe in een andere gemeente over de onderwerpen wordt 
gedacht, maar vooral ook hoe zij bepaalde problemen aanpakken. 

 • Uitwisseling ervaringen met andere gemeenten 

 • Wij zien elkaar al vaak genoeg hier. Ontmoeten = delen. 

 • Netwerk, gedeelde ervaringen 

 • netwerk, problematiek van anderen ook herkennen 

 • Per regio spelen er veel dezelfde dingen dus is nuttig 

 • Efficiënt en interactie 

 • Vergelijkbare issues bespreken die spelen. 

 • Bereik groter, kennismaken ander personen en werkwijzen 

 • alle gemeenten werken weer anders 

 • leren van elkaar 

 • Geeft mogelijkheid om collega’a uit de regio te ontmoeten 

 • We werken ook veel regionaal, altijd goed om met de buren in gesprek te komen 

 • zal mi leiden tot een bredere discussie 

 • Breder publiek verschillende contacten 

 • Dan krijg je meer meningen 

 • Dan leer je ook van ervaringen uit andere gemeenten 

 • Uitwisseling van ervaringen en inzichten. 

 • Handig in combi met hoeveelheid deelnemers 

 • uitwisselen ervaring van anderen is altijd goed 

 • voor de regio samenwerking. 

 • Onbekendheid wegnemen 

 • Scheelt bijeenkomsten. En is niet de hoofd taak van 

 • Leren van elkaar 

 • je leert van elkaar 

 • Uitwisseling 

 

• Regionaal contact is belangrijk maar schiet er vaak bij in of alleen als er een directe 
aanleiding is en dan is t vaak hectisch 

 • Leren van andere raadsleden 

 • het is ook belangrijk om contact te hebben met andere gemeenten 

 • Efficiënt 

 • Er wordt al veel samengewerkt door gemeenten 

 • het is goed als raadsleden uit een regio elkaar treffen. 

 • Info delen en samenwerking 

 • Om ervaringen uit te wisselen 

 • van elkaar leren en onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden 

 • uitwisseling met collegaś in andere gemeenten 
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 • Efficiënt een aantal gemeenten bijelkaar waarbij ook onderlinge uitwisseling 

 • Kennis delen en een vuist maken op dossiers 

 • Uitwisseling ervaringen 

 • Grens overschrijdende problemen en uitdagingen, bv. Woningbouw. 

 • Dan ontmoet je ook andere raadsleden 

 • Ivm netwerkmogelijkheden en bredere (regio) problematiek 

 • Netwerk, leren van elkaar 

 • Regio binding en leren van elkaar 

 • wij zijn een kleine gemeente 

 • Goed voor verbinding en leren van gemeenten in de omgeving 

 • dan zie ook hoe anderen werken 

 • Veel zaken worden regionaal geregeld of met meerdere gemeenten. 

 • Tegelijkertijd netwerken 

 • Praktisch 

 • is toch beter te doen en te organiseren 

 

• Regionaal leven mogelijk de zelfde vragen of juist andere waar we kennis van kunnen 
nemen. 

 • Delen van ervaringen 

 • Efficiënt 

 • Ontmoeting intervisie samen leren netwerk 

 

• dan is de kans op een redelijke opkomst het grootst. Daarnaast zou het een optie 
kunnen zijn om in onze gemeente een ker aan te sluiten  op een 'Heidag' van de 
gemeenteraad (jaarlijkse bijeenkomst) 

 • praktischer 

 • veel gemeenten  werken samen met andere gemeenten 

 • contacten met andere gemeenten kunnen leiden tot uitwisseling van ideeen 

 • uitwisseling van ideeën 

 • alleen regionaal of voor alle 5 waddeneilanden gezamenlijk 

 • Netwerken en kennis delen 

 • Veel informatief is universeel en bovendien kunnen ervaringen gedeeld worden. 

 • Dat zijn we in Drenthe gewend: regelmatig samen optrekken 

 • Kennis en ervaring uitwisselen 

 • communicatie 

 

• Vanuit 1 gemeente zal de belangstelling te klein zijn. Vanuit meerdere (bij elkaar 
liggende gemeenten) kan er ook genetwerkt worden. 

 • beleid is overstijgend 

 • effectiever 

 • Informatie is (vermoedelijk) niet gemeentespecifiek 

 • Kleine gemeente 

 • Tevens netwerken 

 • Ervaringen met elkaar delen. 

 • schaalgrootte; kennis-/ervaringendeling 

 • Effectiever 

 

• Dan kun je kennis uitwisselen met raadsleden uit de regio en met elkaar 
kennismaken, zo krijg je korte lijntjes en als je elkaar nodig hebt neem je sneller 
contact op met elkaar 

 • Om de regionale onderwerpen en betrokkenheid te belichten. 

 • Dan leren we ook andere raadsleden uit de regio kennen 
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 • Bredere opkomst 

 • Prefereer een bijeenkomst voor meerdere gemeenten. 

 • Gedachten en ervaringen uitwisselen geeft een frisse blik en is leerzaam 

 • contacten maken 

 • Ervaringen uit meerdere gemeentes 

 • Kun je informatie met elkaar delen en horen van anderen 

 • uitwisseling van gegevens en leren van elkaar 

 

• Regionale aandachtspunten kunnen aandacht krijgen en uitwisseling inormatie of 
standpunten is mogelijk. 

 • Doen we nu ook. Waddenoverleg en gem regelingen 

 • Haalbaarheid van het geven, netwerken met andere raadsleden 

 • Verruiming van ieders horizon. 

 • Leren van elkaar, netwerk 

 • Kennis delen met de Regio 

 • Buurgemeenten hebben soms met dezelfde problematiek te maken 

 

• Onze gemeente heeft een samenwerkingsorganisatie BUCH wat misschien een mooie 
insteek 

 • Vergelijkbare aandachtspunten in de regio en ook als nerwerj 

 

• Voor onze eigen gemeente kunnen we zelf wel iets organiseren, lijkt me ook een 
enorme belasting voor de vereniging 

 

• Speciaal voor mijn gemeente lijkt me te arbeidsintensief, veel gemeenten werken 
samen, je hebt vaak te maken met de regio 

 • anders teveel ons kent ons 

 

• Dan kijkt men ook eens over zijn eigen gemeentegrenzen heen en komt er wellicht 
een betere kennisuitwisseling tot stand. 

 • Omdat dit een overkoepelend vraagstuk betreft 

 • om een onderwerp goed uit te kunnen diepen. 

 • Steeds meer regionaal 

 • Op deze wijze kan ook kruisbestuiving tussen de gemeentes plaatsvinden 

 • Ook netwerken 

 • kun je gelijk horen of de andere gemeenten de zelfde uitdagingen heeft 

 • Ook andere raadsleden ontmoeten 

 • Wij werken in onze regio veelvuldig samen 

 • gelijke problematiek 

 • Verschillende inbreng, andere inzichten 

 • gezamenlijk belang , voordeliger . 

 • Als je iets met meerdere gemeentes kunt doen, lijkwit me dat verstandig. 

 

• Kleinere gemeenten moeten steeds meer samenwerken en nuttig om elkaar te 
kennen om zo goed samen te werken 

 • netwerk moment 

 • Koppelen gelijksoortige gemeenten 

 

• Omdat ik het heel waardevol vindt om mensen uit andere gemeenten te ontmoeten. 
De mensen uit mijn eigen gemeente zie en spreek ik wekelijks, en het gevaar is dat 
we ons blind staren op onze eigen 'bubbel'. Visies en ervaringen van elders zijn over 
het algemeen heel inspirerend en verfrissend. Daar leer je echt van ! 

 • Ja. Hiermee vergroot men de kans op goed contact en resultaat. 

 • Uitwisseling kennis en contacten. 

 • Meer raadsleden in contact 

 • Leering van anderen 
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 • Efficiënt. We zitten ook in een samenwerkingsverband. 
 

12. ‘Ik vind het wenselijk dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden mij 
regelmatig informeert over nieuwe ontwikkelingen en opleidingen’ 
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?) 
 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

• Heb echt behoefte aan een opleiding. Alleen individueel niet te volgen of te 
duur. 

• Ik zou ook graag mogelijkheden voor coaching onderzoeken 

• In principe zou ik dit  moeten kunnen vinden op de website. Maar éénmaal 
per kwartaal een update via de griffie of rechtstreeks aan alle raadsleden,  lijkt 
me goed.... 

• Ondanks mijn tijdgebrek etc etc lees ik jullie mails wel globaal. 
 

Mee eens • Balans tussen overspoeld raken met teveel informatie maakt het niet 
overzichtelijk. Soms heb ik gerichte behoefte aan antwoorden en zou graag 
een telefoonnummer hebben waar ik meteen antwoord kan krijgen. 

• Ik zou graag een opmerking maken over de communicatie en herkenbaarheid 
van jullie vereniging. Mails zijn niet eenduidig, qua opmaak en afzender wordt 
niet duidelijk dat ze van 1 en dezelfde organisatie komen. Een selectie mails 
die ik heb gekregen in 1 maand (oktober):  
VNG Raadsledennieuwsbrief - waar achter elk nieuwsitem een link naar jullie 
zit.  
De mail voor deze vragenlijst, zonder jullie logo. Dit is de enige mail die 
daadwerkelijk in de naam van de afzender 'Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden' heeft. 
Een mail van raadsleden.nl over de competentiescan (ook dit blijken jullie te 
zijn) met weer heel andere vormgeving/lettertype.  
VNG Connect nodigt mij uit voor de Raad op Zaterdag -die samen met jullie is 
opgezet.  
Dan een mail van Overheid in Nederland,  enquete inwerkprogramma. Ook 
weer andere vormgeving etc.  
Tenslotte een mail van Leeromgeving voor raadsleden. Zelfde verhaal, geen 
logo. 
Dit zijn alleen nog maar de mails van oktober! Oftewel het profiel van de 
vereniging is voor mij compleet onduidelijk. Ik herken dit niet als mails van 1 
belangenorganisatie.  
Soms is de communicatie onder de vlag van de VNG, het zijn mails met steeds 
andere afzenders, er is geen eenduidige opmaak en het logo ontbreekt 
meestal.  
Ik hoop dat jullie iets met deze feedback kunnen doen. 

• Wil hier nav deze vragenlijst beter op gaan letten. 
 

Neutraal • Er komt veel info via mail binnen. Hierdoor vraagt het ook veel tijd om te 
bekijken/lezen 

• Het raadsverkiezingen neemt al veel tijd in beslag. Dit zal voor ieder anders 
liggen afhankelijk van dagelijkse werkzaamheden 
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• Kennis wordt vaak gehaald bij ambtenaren . Onze fractie is breed betreffende 
achtergronden individuele leden . Kennis goed op niveau om sterk te kunnen 
acteren. 

• Niet te veel informatie. Over het algemeen worden raadsleden op te veel 
manieren benaderd door belangen organisaties, enquêtes, vragen, 
begeleiders etc. Ook vanuit de eigen partij. Je hebt dan al gauw de neiging om 
al die ,,balast” die bovenop je echte taak komt allemaal weg te klikken. 
Zorg maak ik mij om het feit dat mensen die het raadslidmaatschap moeten 
combineren met een eigen bedrijf dat dit haast niet meer mogelijk is. Ik krijg 
agrarisch ondernemers niet meer zover dat ze zich daadwerkelijk in willen 
zetten voor een gemeenteraad. Voor een agrarische gemeente zoals de onze 
is dat een doodsteek voor het democratisch systeem. Het dreigt dat 
gemeenteraden straks ingevuld worden door mensen die vanuit hun 
dienstverband gemakkelijker tijd vrij kunnen krijgen of maken óf mensen die 
geen dienstverband (meer) hebben. 

• Zie mijn toelichting bij 6. 
 

Mee 
oneens 

• Ik heb helaas nog geen gebruik van jullie gemaakt moest eerst op stoom 
komen in onze gemeente hoe het werkt allemaal als raadslid phffff 

• Ik krijg zoveel mail van jullie dat ik die inmiddels automatisch archiveer en niet 
lees. 

• Is een taak van jezelf om actualiteiten bij te houden 
 

Weet niet • Ik beb geen tijd en ruimte voor nog meer informatie 
 

 

 


