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Heeft u zich voorgenomen binnenkort samen met uw raad te reflecteren op de afgelopen 
raadsperiode? 
 
Uw raad heeft de afgelopen jaren ervaringen opgedaan die waardevol zijn om door te geven aan de 
nieuwe raad.  
De bestuurlijk-politieke ervaringen vinden hun weg via verkiezingsstrijd en formatie, maar wat zijn de 
ervaringen met betrekking tot bijvoorbeeld: 
  

- de effectiviteit van vergaderingen 
- de samenwerking met het college 
- de agenda van de raad 
- de kwaliteit van stukken 
- de relatie met de burger? 

 
Petra Habets Advies & Ontwikkeling kan u bij deze reflectie assisteren middels 
 
 

Een goede raad voor een nieuwe raad 
 
 
Wat gaan we doen? 
 
Wij verzorgen graag de begeleiding van een werkconferentie met uw raad of sleutelpersonen in en eventueel 
buiten uw raad om te inventariseren welke aandachtspunten ten aanzien van het functioneren van de raad 
voor een volgende periode vast te houden en welke punten juist extra aandacht te geven. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
 
De werkvorm van deze conferentie bepalen we in overleg tijdens een voorgesprek.  
Ook kiezen we in samenspraak met u voor een (beknopte) rapportagevorm om de resultaten van de 
werkconferentie vast te leggen, bijvoorbeeld een traditionele powerpoint-presentatie of een filmpje. 
Dit basispakket is uit te breiden met een intensievere voorbereiding door een enquête onder raadsleden, 
interviews of een voorbereidende sessie met bijvoorbeeld het presidium. Ook kunt u kiezen voor een 
rapportage met meer diepgang. 
  
Wat kost het? 
 
Het basispakket (een werkconferentie van een dagdeel begeleid door twee personen inclusief voorbereidend 
gesprek en beknopte rapportage in powerpoint of korte video) kost € 1.750,- exclusief 21% BTW.  
In overleg komen wij uiteraard tot een aanpak die past bij uw lokale behoeften.  
Indien u geïnteresseerd bent en meer wilt weten, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. 
 


