
 
 
 
 
 
 
 

 

open training 

Raads- en Collegevoorstellen schrijven  
 

U schrijft raads- en collegevoorstellen. U wilt dat uw voorstel zo soepel mogelijk door de raad en het 
college gaat. En dat het aangenomen wordt. 
 
Soms is het lastig om op papier te krijgen wat u wilt vertellen. Omdat u te veel over het onderwerp 
weet. Of omdat er erg veel details relevant zijn. 
Hoe zorgt u ervoor dat u een voorstel schrijft dat: 
 
- in 30 seconden te lezen is; 
- overtuigend is door een heldere argumentatie; 
- door iedereen te begrijpen is. 
 
Wilt u dit leren? Dat kan tijdens deze training. Hierbij leren we u om dankzij ons 30-secondenformat 
snel een goed voorstel te schrijven. Inmiddels hebben we meer dan 200 gemeenten hierin getraind. U 
bent dus in goede handen... 
 

Programma training Raads- en Collegevoorstellen schrijven  
 
U leert ... 
 
... uw raadsvoorstel of collegevoorstel goed te structureren 

 Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. 

 Hoe zorgt u ervoor dat elk voorstel of advies binnen 30 seconden te lezen is? 

 Hoe maakt u elk voorstel duaal? 
 
... uw adviezen helder en overtuigend te beargumenteren 

 Hoe kunt u uw voorstel op basis van argumenten opbouwen? 

 Hoe kunt u een sluitende, integrale redenering op papier te zetten?  
 
... helder en overtuigend te schrijven 

 Geen ingewikkelde en ouderwetse taal of jargon. 

 Kort, bondig en direct formuleren. 

 Wissel korte en langere zinnen af en vermijd overbodige hulp- werkwoorden. 
 
 

Resultaat training Raads- en Collegevoorstellen schrijven  
 
Na afloop van deze training Raads- en Collegevoorstellen schrijven ... 
... schrijft u integrale raadsvoorstellen en collegeadviezen die op hoofdlijnen binnen 30 seconden te 
lezen zijn; 
... schrijft u uw adviezen voortaan in weinig tijd; 
... zijn alle lezers u dankbaar: ze lazen nog nooit zúlke heldere voorstellen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Doelgroep  
 
Voor schrijvers van raadsvoorstellen en collegevoorstellen die …  
... minder tijd kwijt willen zijn aan het schrijven van die voorstellen; 
... overtuigender willen beargumenteren.   
 

 
Didactiek  
 
Uw voorstellen leesbaar in 30 seconden 
Wij maken gebruik van de raadsvoorstellen en collegevoorstellen van uw gemeente. Daar leert u 
immers het meeste van. U ondervindt aan den lijve hoe uw lezers, raadsleden en collegeleden, soms 
de weg kwijtraken. De perfecte manier om snel te leren. Tijdens de training oefent u veel. Met 
formuleringen, argumentatielijnen en leeslagen. De 30-secondenlijn is de grootste eye-opener: een 
raads- of collegelid leest uw voorstel op hoofdlijnen in 30 seconden!  
 
+ 40 dagen lang gratis tips! 
Na de training krijgt u via onze app nog 40 dagen lang elke dag 1 tip die aansluit bij uw training. Deze 
tip houdt u bewust van wat u hebt geleerd. Het idee hierachter is dat u door nog 40 dagen lang bezig 
te zijn met het geleerde, de leerstof nog beter ‘inslijt’ en het effect nog groter wordt! 
 
+ E-coaching 
Wilt u na de training nog extra feedback op uw tekst? Dat kan! Stuur een tekst naar de trainer en hij 
of zij geeft u in een filmpje persoonlijke tips over uw tekst. 
 
Praktische informatie over de training Raadsvoorstellen schrijven 
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 


