
 

Open de nieuwsbrief in je browser  

Vragen of opmerkingen over de leeromgeving? Laat het ons weten! 

 

 

 

 

 

Leren in je eigen tijd 
en tempo. 

 

 

 

 

Bijblijven als raadslid, hoe pak je het aan? 

In deze maandelijkse nieuwsbrief lees je hoe je met de modules in de digitale 

leeromgeving voor raadsleden grip houdt op wat er speelt in de raad. 

  

https://mailchi.mp/f4badf38e61c/nieuwsbrief-leeromgeving-december-1625755?e=e173a01795
https://www.raadsleden.nl/vragenopmerkingensuggesties-leeromgeving-voor-raadsleden
http://leeromgeving.raadsleden.nl/


 

Macht & 
tegenmacht 

 

 

 

“Het voordeel is 

dat je als raadslid 

een iets lossere 

band hebt met je 

partij, omdat het 

een nevenfunctie 

is naast een andere 

hoofdfunctie, 

waardoor je er 

minder afhankelijk 

van bent.” 

  
 

 

Leeromgeving 

 

 

Werkdruk & 
ondersteuning 

van de raad 

 

 

 

“Het is moeilijk uit 

te leggen aan de 

inwoners dat je 

een buurthuis 

moet sluiten, maar 

meer geld uitgeeft 

aan de 

gemeenteraad, aan 

jezelf." 

  

 

 

Leeromgeving 

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gemeenteraden-moeten-ook-afgehaakten-op-de-radar-hebben
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/gemeenteraden-moeten-ook-afgehaakten-op-de-radar-hebben
https://academieportal.nl/skillsacademy/start
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minister-geen-extra-geld-voor-ondersteuning-raden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minister-geen-extra-geld-voor-ondersteuning-raden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/minister-geen-extra-geld-voor-ondersteuning-raden
https://academieportal.nl/skillsacademy/start
https://vimeo.com/672651269/cc0539d3ce
https://vimeo.com/676356160/7b82ac53b6


 

 

Tips om als raadslid sterk van start te gaan  
 

De gemeenteraad, en niet het college van burgemeester en wethouders, 
zit volgens Belhaj in de lokale politiek aan het stuur zit. “Maar dan moet 

je die positie als raad wel claimen. Doe je dat niet, dan word je snel 
overruled.” Wat kun je als raadslid doen om aan gezag te winnen? Belhaj: 
“Focus op de inhoud. Wees niet bezig met spelletjes.” En verder: “Wees 

integer en ben je bewust van je voorbeeldfunctie, ook in je 
privéleven.” Lees meer 

  

 

Leeromgeving  

 

 

 

De digitale leeromgeving voor raadsleden is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Vereniging van Griffiers. 

 

Je ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat je gemeenteraadslid of griffier binnen een 
gemeente bent. 
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http://https/www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/in-de-lokale-politiek-zit-de-gemeenteraad-aan-het-stuur
https://academieportal.nl/skillsacademy/start
http://leeromgeving.raadsleden.nl/
https://vimeo.com/672651555/64b6b4234a
http://leeromgeving.raadsleden.nl/
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