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Training “Lezen van raadsvoorstellen”  
 
Voor wie? 
Voor (plv.-)griffiers en raadsadviseurs, 
daarnaast voor leden van het presidium en 
andere raadsleden.  
 

Waarom voor u?  
De griffier is de belangrijkste sluis waar de 
informatie doorheen moet op weg naar de 
gemeenteraad. U wilt dan ook kunnen 
toetsten op de kwaliteit van de informatie.  
In de hectiek van alledag wilt u gericht 
kunnen reageren op de vele stukken die u 
moet toetsen, voordat de gemeenteraad ze 
bespreekt. Als u vandaag geen gerichte 
feedback geeft, hebt u een grote kans dat u 
morgen stukken krijgt met weer dezelfde 
tekortkomingen.  
Kortom, u wilt goed onderbouwde en 
gerichte feedback kunnen geven.  
 

Waarom voor uw gemeente?  
Veel gemeenten streven naar betere 
raadsvoorstellen. Raadsleden, griffiers, 
bestuurders en ambtenaren zijn samen 
verantwoordelijk voor verbetering van 
raadsvoorstellen. 
Als u als griffier niet toetst op de kwaliteit, 
doen anderen dat waarschijnlijk ook niet en 
blijft de kwaliteit onder de maat.  
Als het raadsvoorstel beter is:  

 krijgt de raad de goede basis voor 
discussie en besluitvorming en; 

 neemt de uitvoerbaarheid toe. 
 

Opzet 
De training duurt drie uur, vindt plaats bij u 
en eventueel ook in de avond. De zaal, 
uitnodigingen en aanmeldingen organiseert 
u zelf. De training wordt gegeven door 
Hemmo Hemmes, bestuurskundige en zeer 
ervaren in het schrijven en toetsen van 
beleid en voorstellen op kwaliteit.  

 

Inhoud 
De training is gericht op het toetsen van 
raadsvoorstellen. Het gaat dan om de 
stukken ter informatie, besluitvorming en 
controle. Dit doen we door te oefenen, te 
ervaren en te bespreken. Na een korte 
introductie over beleid, formats en over de 
voorstellen, krijgt u een uitleg over het 
Focusmodel®, waarmee u met meer 
structuur kunt lezen. Daarna oefenen we in 
het lezen en beoordelen van 
raadsvoorstellen. We werken met 
voorbeelden uit de praktijk, desgewenst uit 
uw eigen gemeente. 
De training is geen cursus snellezen, maar 
een training in het beter lezen, met als doel 
om in wisselwerking met de schrijvers te 
komen tot betere kwaliteit.  
 

Resultaat voor u 
Na afloop van de training:  

 merkt u hoe een format werkt in de 
praktijk en hoe niet; 

 ziet u sneller de hoofdlijnen en de kern 
van het verhaal; 

 ontdekt u eenvoudig wat er mist; 

 kunt u gericht feedback geven.  
Indien gewenst kunnen wij de training 
combineren met een ‘eerste indruk’. Dat is 
een ‘quick scan’ van de raadsinformatie in 
uw gemeente, vergeleken met andere. 
Hiermee beschikt u over een handige tool 
om de kwaliteit te monitoren.  
 

Kosten 
Voor een groep tot maximaal 10 personen 
zijn de kosten € 1150,00 excl. BTW. 

 
Een reacties van een griffier: 
 “Helder en heel duidelijk uitgelegd door een 
zeer enthousiaste en ter zake kundige 
trainer.” 
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