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Hoe communiceer je als raad/raadslid met je 
inwoners? De communicatiewereld is  
afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn veel 
nieuwe middelen en mogelijkheden voor 
inwoners om hun mening te geven en invloed 
uit te oefenen. Hoe ga je daar als raad/ 
raadslid mee om? 

Resultaat 
- Inzicht in de veranderende communicatiewereld
- Bewustwording van de effecten van de
communicatie als raad/raadslid

- In gesprek met andere raadsleden over mogelijke
acties

Doelgroep 
We organiseren de training voor raadsleden,  
griffiers en communicatieadviseurs van publieke 
organisaties. 

Duur van de training
De inspiratietraining ‘Hoe bereik ik als Raadslid 
(nieuw) publiek?’ is een training tussen de 3 en 
4 uur.

Inhoud
Hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek 
met je inwoners? Deze vraag staat centraal tijdens 
de inspiratietraining. We starten de training met 
een toelichting op 'de nieuwe communicatiewereld'. 
Aan de hand van de 6 communicatieregels laten we 
je zien wat dat betekent voor de communicatie als 
raadslid. Elke communicatieregel lichten we toe 
met een aantal voorbeelden. We gaan met elkaar 
in gesprek wat deze regel voor je eigen 
communicatie betekent en hoe je de regels kunt 
toepassen in de praktijk. Op deze manier voer je 
als raad samen het gesprek over de inzet en 
effecten van communicatie.  
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Andere trainingen?
We organiseren verschillende inspiratie-     
trainingen over de onderwerpen communicatie 
en participatie. Ook organiseren wij 
themabijeenkomsten over o.a. participatie 
en communicatiemiddelen. Kijk op onze 
website sir.nl/trainingen voor het complete 
trainingsaanbod.  

Investering
De training Communicatie voor de Raad is geschikt 
om incompany af te nemen. Dit kan op jouw 
locatie, maar wij kunnen ook een locatie 
reserveren. Vervolgens maken we een offerte op 
maat. Als richtprijs moet je denken aan € 2.000 tot 
€ 2.500 (excl. btw en 4% bureaukosten) voor een 
groep tot 15 deelnemers. Dit is exclusief de 
eventuele locatiekosten.

Ook organiseren we deze training op verschillende 
locaties in Nederland. Op de website
sir.nl/trainingen vind je de actuele data. Je betaalt 
dan voor de training € 245,00 en voor de 
bijbehorende tools (Participatietrap, 
Publiekswaaier, Participatiebox, stappenplan en 
Publieksanalyse) betaal je € 85,00.

Alle bedragen zijn exclusief btw en 4% 
bureaukosten. Aanmelding via de website is 
bindend. Na ontvangst van je aanmelding versturen 
we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot 
twee weken voor deze training brengen we 25% 
van de overeengekomen prijs + € 50,00 
administratiekosten in rekening. Daarna ben je het 
volledige bedrag verschuldigd.

Contact 
Voortsweg 131, 7523 CD Enschede
Arthur v. Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht 
053 430 70 44
info@sir.nl / sir.nl

Over SIR Communicatiemanagement 
Communicatie is een relevant gesprek. Dat is het 
vertrekpunt van onze werkwijze. We helpen  
overheden, publieke organisaties en dienstverleners 
met het organiseren van dit gesprek. Dat begint 
bij communicatief beleid én een communicatieve 
organisatie. 
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