Leergang
‘De Dualisering Voorbij!’

U bent raadslid geworden omdat u iets voor de samenleving wilt betekenen. Uw werkdruk ervaart u
echter bij het lezen en controleren van wat het college en de ambtenarij produceert. U zou dit wel
willen omdraaien: minder toezicht en meer in de samenleving luisteren wat er leeft en speelt.
BINNO biedt een manier van denken en doen om aandacht en werkdruk te verleggen, zodat u uw
drie raadsrollen effectiever kunt invullen.
De dualisering heeft er sinds een kleine 15 jaar toe geleid dat de controlerende rol onder een
vergrootglas is komen te liggen en dat de volksvertegenwoordigende rol enigszins is
ondergesneeuwd. De polarisering in de samenleving en het wantrouwen van de samenleving in
politici, om maar twee onderwerpen aan te stippen, vragen om een reflectie op de invulling van de
rol van volksvertegenwoordiger. De benadering van Shared Governance van BINNO biedt u inzichten
om op een andere manier naar deze rol te kijken en om zich als volksvertegenwoordiger anders op te
stellen. Deze andere houding kan tot een vernieuwende manier van kaders stellen leiden en tot een
effectievere manier van controleren.
Deze leergang van BINNO inspireert u om de tijd te nemen om midden in de samenleving te gaan
staan en om samen met uw college (en ambtenaren) en uw lokale samenleving invulling te geven
aan uw verantwoordelijkheden.

Thema’s opleiding
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Innoverend toekomstbestendig besturen
Relatie drie raadsrollen
Vertegenwoordiging en democratie
Functiedenken
Accentverschuiving van inhoud naar proces
Momenten van bijsturing creëren
Bandbreedte voor monitoring bepalen
Samen denken en doen met college (en inwoners) vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid
Kanteling in denken en attitude
Weloverwogen improviseren

Doelgroep
De leergang is in eerste instantie bedoeld voor raadsleden en griffiers, maar is ook van belang voor
allen, die betrokken zijn bij (beleids)vormings- en uitvoeringstrajecten:
zoals collegeleden, leidinggevenden, (beleids)vormende en (beleids)uitvoerende ambtenaren.
Deze opleiding is mogelijk ook interessant voor samenlevingsorganisaties.
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Opzet en kosten
De opleiding ‘De Dualisering Voorbij!’ van BINNO beslaat vier dagdelen. Wij bieden zowel een variant
aan die twee dagen beslaat, als een variant van vier separate dagdelen. Data en programma kunt u
vinden onder Agenda op onze website (www.binno.nl/opleidingen).
De leergang is toegankelijk via open inschrijving (zie de agenda en het inschrijvingsformulier op
www.binno.nl/opleidingen).
Deze leergang kunnen wij tevens in-company verzorgen.
De kosten bedragen bij open inschrijving € 650,- (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee en
lunch.
De kosten voor een in-company leergang kunnen hiervan afwijken, informeer via info@binno.nl naar
de mogelijkheden.
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