
Een goede start als wethouder 

Een summerschool in het reces 
  ... en 
verdieping



Voor nieuwe wethouders en meer ervaren wethouders die met collega's willen re�ecteren op hun 
wethouderschap bieden we in het reces een summerschool aan. 
We werken met twee trainers en maximaal 8 deelnemers per trainer, zodat naar 
behoefte accenten gelegd kunnen worden.  

Deze summerschool is gepland op dinsdag 21 augustus (vanaf 15.30 uur) tot en met 
donderdag 23 augustus.

Het vervolg
Op basis van de wensen van de deelnemers worden op woensdagen en vrijdagen in het
najaar vervolgtrainingen gepland over bijvoorbeeld het samenspel met inwoners, de 
ambtenaren, de fractie, de pers, verbonden partijen of intervisie. 



Dinsdag 21 augustus
 
15.30 Inloop
16.30 High tea met kennismaking en inventariseren individuele leerdelen voor zover 
 u deze met de collega’s wilt delen.
17.30 Aftrap: wanneer bent u als wethouder succesvol? 
18.45 Diner

Woensdag 22 augustus 

10.00 Dilemma’s in het wethouderschap
11.15 De publieke functie en het samenspel binnen de coalitie
12.45 Lunch
13.30 Afhankelijk van behoefte verdieping, bijvoorbeeld 
 √ samenspel met de gemeenteraad
 √ samenspel met de ambtenaren 
 √ samenspel met de fractie
 √ samenspel binnen het college
 √ samenspel met de buitenwereld
 √ sociale media en pers
 √ de energievreters
 √ integriteit 

Programma summerschool



 Op basis van uw wensen gaan we bijvoorbeeld nader in op de valkuil van 
 onhaalbare beloftes, het risico om goodwill te verliezen, het detailiniveau en 
 timing van het informeren van de raad, het prioriteren met ambtenaren en 
 een evenwichtige persaandacht.

16.00 “Healthy break” met ervaren wethouders

17.30 Vervolg verdieping

18.45 Diner

Donderdag 23 augustus

10.00 Inventarisatie van de punten die deze laatste dag opgepakt gaan worden
11.00 Oefenblok 

12.45 Lunch

13.30 Energiebronnen en toekomst met ervaren wethouders

15.15 Afsluitend drankje



Werkwijze

Kosten, 
inschrijving 
en annulering

De summerschool kent een open inschrijving. 
Voorafgaand aan de summerschool vindt een telefonische intake plaats waarin verwachtingen 
worden afgestemd.
Gestreefd wordt naar trainingsgroepen van maximaal 16 personen onder begeleiding 
van twee trainers of 24 personen onder begeleiding van drie trainers, zodat veel ruimte is  
voor interactie.   

De deelnemersbijdrage voor de summerschool is € 1.295,- exclusief 21% BTW en 
inclusief lunches, diners en een drankje na a�oop. 
Overnachtingen zowel bij de trainingslocatie zelf als op wandelafstand zijn met 10 
procent korting op de dagprijs te boeken via www.utrechtcityhotels.com.  
U kunt zich aanmelden door het sturen van een mail naar wethouderstraining@petrahabets.nl.
Daarna wordt u benaderd voor een telefonische intake. Na de telefonische intake ontvangt u 
een bevestiging.
Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk vier weken voor aanvang, daarna bent u het inschrijfgeld 
verschuldigd.

Contactgegevens: T 030 2369060 E wethouderstraining@petrahabets.nl I www.petrahabets.nl

De summerschool vindt plaats in De Rechtbank aan de Korte Nieuwstraat 14 in Utrecht. 
Deze locatie bevindt zich op loopafstand van Utrecht Centraal. 

Locatie 

Vervolg Op basis van de wensen van de deelnemers worden op woensdagen en vrijdagen in het
najaar vervolgtrainingen gepland. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid voor individuele
coaching. 


