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Integriteitsondersteuning voor nieuwe raadsleden

Apeldoorn, 24 april 2018,

Geachte Raadsgriffier,

Ik ben een van de vele vrijwilligers van een politieke partij die zich enthousiast heeft ingezet 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als lokaal bestuurslid voor D66Apeldoorn zie ik van 
dichtbij hoe gemeentes en partijen hun best doen voor integriteit. En ik zie ook dat 
raadsleden in de praktijk te maken krijgen met lastige morele situaties. Situaties waarin men 
soms niet doorheeft dat er integriteits uitdagingen zijn. Of dat de goede bedoelingen 
verwateren in de waan van de dag. Gelukkig gaat het meestal goed en komt het zelden voor 
dat raadsleden op een negatieve manier in de media komen.

Misschien kijk ik er op een iets andere manier naar dan anderen. Naast partijvrijwilliger ben ik 
namelijk ook de eigenaar van MijnDeugden.nl. Dit is een wetenschappelijk gefundeerde 
website voor persoonlijke groei en positief gedrag, ge�nspireerd door deugden. Het doel van 
de website is om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een moreel kompas. Dat 
gebeurd door middel van praktische e-learning modules waarmee men meteen aan de slag 
kan.

Ongetwijfeld heeft u in uw gemeente diverse initiatieven voor het versterken van het moreel 
kompas van de raadsleden. Dit is net weer iets anders en kan een goede aanvulling zijn op 
bestaande trainingen en dilemma-oefeningen. Omdat ik politiek betrokken ben vond ik het 
een leuk idee om, ook weer vrijwillig, alle gemeenteraadsleden in Nederland een cadeautje te 
geven en hen daarmee te ondersteunen bij hun verantwoordelijke taak. Ik breng deze actie 
graag onder uw aandacht.

Als raadsleden zich aanmelden krijgen ze gratis de mogelijkheid om hun eigen morele 
kompas te versterken. Met modules en stappenplannen naar eigen keuze die gemiddeld 
slechts 15 min. per dag aan tijd kosten. Op maat en passend bij hun ontwikkeldoelen en 
leerstijlen. U kunt alles over deze actie lezen op https://www.mijndeugden.nl/gefeliciteerd-
gemeenteraadslid/

Ik zou het enorm op prijs stellen als u de raadsleden in uw gemeente van deze actie op de 
hoogte wilt brengen. 

Deze email heb ik eveneens gestuurd aan uw collega's in de andere Nederlandse 
gemeentes. Dat zijn er flink wat en daarom heb ik gebruik gemaakt van een nieuwsbrieven-
programma. Dat is de reden dat u onderaan een mogelijkheid tot afmelden ziet. Mocht u 
vragen hebben over deze email, dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens

Met vriendelijke groet,

Dr. Nicolet Theunissen
Arnhemseweg 65,
7331 BC Apeldoorn
055 844 36 27
flr@mijndeugden.nl

Afmelden
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