
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Communicatietraining voor nieuwe raadsleden  
 
U bent gekozen als raadslid. 
Proficiat! 
 
Als raadslid gaat u zich 4 jaar lang inzetten voor uw gemeente. 
 
Een raadslid vergadert. Debatteert. Zit vergaderingen voor. Leest beleidsstukken. Spreekt met 
burgers. Heeft contact met de media. Met andere woorden: een raadslid communiceert zich 3 
slagen in de rondte. 
 
Wij bereiden raadsleden al jaren voor op de communicatieve taak die hen wacht. 
Wij helpen raadsleden beter te communiceren. 
 
In de training ‘Communiceren voor nieuwe raadsleden’ leren we u hoe u de komende 4 jaren het 
beste uit uzelf naar boven haalt. 
 
+ 30 jaar ervaring bij de overheid 
+ professionele trainingsacteur 
+ inbreng van eigen casuïstiek 

Programma Communicatietraining voor nieuwe raadsleden  
 
U leert … 

... hoe u duidelijk communiceert in de raadszaal 
 Het debat: hoe zorgt u dat uw standpunt wordt gehoord; 
 De vergadering: hoe bereidt u uw agendapunten voor zodat u ze optimaal benut; 
 Argumentatieleer: hoe overtuigt u uw opponenten en hoe wint u het publiek? 
 

... hoe u duidelijk communiceert buiten de raadszaal 
 Presentatietechniek: hoe wordt u een goede spreker in het openbaar? 
 Onderhandelen: hoe slaat u uw slag in de wandelgangen? 
 Snellezen: hoe doorgrondt u snel en effectief raadsvoorstellen en andere beleidsdocumenten? 

 
... hoe u duidelijk communiceert met de burgers 
 Social media: wat zijn de kansen die social media u bieden? 
 Correspondentie: hoe reageert u op brieven en e-mails van burgers? 
 Gesprekstechnieken: hoe laat u zich van uw beste kant zien in gesprek met burgers? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Resultaat van de Communicatietraining voor nieuwe raadsleden  
 
Na afloop van deze training ... 
… bent u zekerder over uw manier van communiceren; 
… bent u in staat het juiste communicatiekanaal op de juiste manier in te zetten; 
… wint u het respect en vertrouwen van burgers door uw professionele optreden. 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
… raadslid is. 
 

Didactiek  
 
Eigen teksten, eigen praktijk en eigen organisatie 
In deze training zetten we uw eigen praktijkvoorbeelden, uw eigen gemeente en fractie centraal. De 
training wordt dus helemaal afgestemd op uw gemeente. Hierdoor is elke minuut meer dan de 
moeite waard. 
 

 
 

 


