Het meest inspirerende kennisplatform

Brochure

V

oor wie op zoek is naar nieuwe

kennis en inzichten
Samen delen we onze kennis en verbinden we professionals
om verder te komen. In deze brochure kom je meer te weten
over het aanbod van events en trainingen en lees je hoe jij
er ook bij kunt horen.

GemeentenNL is het meest inspirerende kennisplatform. Met
elkaar maken wij het werken bij de lokale overheid nog beter.
Dit doen wij door voorop te lopen in kennisdeling
en door professionals te verbinden.

Z

o kom je aan nieuwe kennis en inzichten

We onderscheiden ons op de belangrijkste thema’s voor gemeenten, de thema’s worden gevuld en bepaald door
onze leden, auteurs en experts. Op die manier komen alleen de belangrijkste onderwerpen aan bod:

Ruimte

Digitaal

Nieuws

Sociaal domein

Financieel

De basis van je
gemeente, het meest
uitgebreide thema van
GemeentenNL.

Toepassingen van
digitale
ontwikkelingen. We
halen je uit je
comfortzone.

Verschillende
onderwerpen die
ingaan op het laatste
nieuws.

Wie zijn je bewoners
en hoe ga je met ze
om?

Voor een solide sturing
is kennis van de laatste
verplichtingen en
inzichten op financieel
gebied vereist.

K

ies een vorm dat het beste bij je past

Iedereen is uniek en heeft een eigen manier om zich te ontwikkelen. We bieden
verschillende manieren om kennis en nieuwe inzichten op te doen.

Artikelen
Via de website lees je meerdere keren per week nieuwe artikelen. De auteurs delen hun expertise, geven hun
mening en reiken handige handvatten. Met een persoonlijk lidmaatschap kan ook jij publiceren! Daarnaast
verschijnen er ook interviews met sprekers, zo kom je erachter of het volgende event ook voor jou geschikt is.
Bekijk alle artikelen

Trainingen
Wil jij de verdieping in? Kies dan één van de 6 trainingen die we per jaar aanbieden, er zijn meerdere data
beschikbaar zodat er altijd plek voor je is. De training volg je met 12 collega’s, zo is er voldoende ruimte voor je
persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn ze zeer geschikt om te volgen nadat je bij een event aanwezig bent
geweest, omdat daar de belangrijkste ontwikkelingen aan bod komen.
Kies een training

Events
Onze events spelen in op de meest actuele onderwerpen binnen de belangrijkste thema’s in de publieke sector.
Kom in contact met collega’s uit de sector en luister naar toonaangevende sprekers,
allen experts op hun gebied. De events vinden 4x per jaar plaats. Tijdens events is er ook ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling, door 2 interactieve sessies naar keuze te volgen.
Overzicht van alle events

Lidmaatschap
Als je er ook bij wilt horen kun je kiezen voor een lidmaatschap dat bij je past. Als lid kun je deelnemen
aan alle activiteiten die we met en voor elkaar organiseren. Hiermee ben je altijd verzekerd van een plek.
Meestal kiest men ervoor om met collega’s deel te nemen, het gemeente pakket is hiervoor het meest geschikt.
Wil je graag zelf toegang tot alles hebben? Kies dan een persoonlijk lidmaatschap om continue nieuwe kennis en
inzichten op te doen.
Binnenkort is inschrijven via de website mogelijk
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De

voordelen

Met een lidmaatschap geniet je van 3 voordelen

1

2
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Altijd zeker van een plek

Goedkoper dan los per keer

Ontwikkel jezelf permanent

Beschikbaarheid

H

Betaalbaarheid

Duurzaamheid

deelnemen

et lidmaatschap kent twee types.

Je kunt lid worden met je gemeente, hierdoor kunnen per activiteit 4 collega’s deelnemen. Of kies voor een
persoonlijk lidmaatschap en word ook auteur op www.gemeentennl.nl. Op de volgende pagina lees je meer
informatie.
Hoe werkt het?
Meld je via de website aan voor een activiteit naar keuze. Je ontvangt een e-mail waarin we je vragen of je je
wilt inschrijven met een lidmaatschap. Vervolgens ontvang je een lidmaatschapscode die je in het vervolg in
kunt voeren. De inschrijvingen die jij (of je collega) later doet, vallen onder lidmaatschap.

M

akkelijk aanpassen of opzeggen

Natuurlijk vinden we het jammer als je weggaat, maar je zegt
heel eenvoudig op met een e-mail aan klantsupport@publicnl.nl.

K

Je kunt tussentijds altijd je lidmaatschap aanpassen of jouw
gegevens wijzigen, ook dat gaat het makkelijkst per e-mail.

osten lidmaatschap

Natuurlijk staan er kosten tegenover het lidmaatschap, maar is
per kalenderjaar opzegbaar. Echter als je bij alle belangrijke
momenten aanwezig bent, dan haal je je voordeel er zo uit!




Gemeentepakket € 1.500,- ex BTW
Persoonlijk lidmaatschap € 750,- ex BTW

Je hoeft dus niet langer meer voor losse toegang te betalen.

O

ver GemeentenNL

Wij stellen gemeente professionals in staat grootse
maatschappelijke doelen te bereiken. Dit doen wij door voorop
te lopen in kennisdeling en door te verbinden. Onze diensten
behoren tot de beste in de sector. Daarom besteden gemeente
medewerkers gezamenlijk meer dan 10.000 uur per jaar aan de
activiteiten en publicaties van GemeentenNL.

J

aarprogramma

LIDMAATSCHAP GEMEENTENNL

Het overzicht van events en trainingen. Waar ga jij aan deelnemen?
Meer info op onze website. Dit overzicht kun je uitprinten of doorsturen naar je collega’s.

Het meest inspirerende kennisplatform

Activiteit

Datum

Datum

Training - Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet

7 februari 2019

12 december 2019

Training - Omgaan met verward gedrag

7 februari 2019

12 december 2019

Training – Waardecreatie met je data

7 februari 2019

19 september 2019

Event – Samen slim in het Sociaal Domein

11 april 2019

Event – Digital Event: Werken met digitalisering

23 mei 2019

Training – Privacy in de praktijk

20 juni 2019

19 september 2019

Training – Basistraining WMO 2015

20 juni 2019

19 september 2019

Training – Aanpak woonoverlast

20 juni 2019

12 december 2019

Event – Ruimtelijke Ordening Event – De klimaatbestendige gemeente

26 september 2019

Event – Maatschappelijk Event – De kracht van de kwetsbare bewoner

03 oktober 2019

www.gemeentennl.nl/events-trainingen/

