
   

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in om de positie van 
gemeenteraden en raadsleden te versterken. Wij treden op als belangenbehartiger 
van en voor raadsleden en gemeenteraden in het overlegcircuit in politiek en 
bestuurlijk Den Haag. Wij versterken de positie van raadsleden door middel van 
onderzoek, projecten, evenementen en publicaties, zodat raadsleden het werk in de 
gemeenteraad effectiever en beter kunnen uitvoeren.  
 
Ondersteuning 
Het raadslidmaatschap is een intensieve taak. Het vraagt veel tijd en kennis van 
complexe materie. Om raadsleden zo goed mogelijk hun taak te laten volbrengen, 
bieden wij een helpende hand met een aanbod van (online) opleidingen en 
workshops. Daarnaast faciliteren we ontmoeting en kennisinteractie: met regionale 
bijeenkomsten voor (kandidaat-) raadsleden zorgen we ervoor dat good practices ook 
over gemeentegrenzen heen worden uitgewisseld. 
 
Belangenbehartiging 
De complexiteit van het raadslidmaatschap neemt almaar toe. Door de vele 
decentralisaties zien vele raadsleden door de bomen het bos niet meer, maar worden 
zij nog steeds geacht om in de gemeenten het beleid (mede) te bepalen en het 
college te controleren. Zeker in kleine gemeenten staat de uitvoering van deze taken 
onder druk. Daarom pleit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Den Haag 
bij de minister voor een faire tegemoetkoming richting raadsleden.  
 
Onderzoek 
Om in kaart te brengen waar de uitdagingen voor raadsleden liggen en waar ze 
tegenaan lopen, voert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden regelmatig 
onderzoeken uit. De afgelopen jaren hebben wij onder andere onderzocht hoe hoog 
de werkdruk is, hoe optimale samenwerking met het college, de griffier en de 
rekenkamer tot stand komt en wat er te verbeteren valt in regionale 
samenwerkingsverbanden. Op basis van de onderzoeksresultaten stemmen bij ons 
ondersteunings- en onderwijsaanbod af. 
 
Organisatie 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kent een bestuur dat uitsluitend uit 
raadsleden bestaat. Het bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund 
door een klein en flexibel bureau. Het bureau organiseert de activiteiten, voert de 
onderzoeken uit, beheert het opleidingsaanbod en onderhoudt het contact met 
andere beroeps- en belangenverenigingen. 
 
Kosten lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de Vereniging bedraagt bij een individueel lidmaatschap 
€80,00 per jaar. Een raad kan ook collectief lid worden, de kosten zijn dan €45,00 
per raadslid. Commissieleden, steunfractieleden of fractiemedewerkers kunnen ook 
lid worden van de vereniging, zowel individueel als binnen het collectief 
lidmaatschap. 
 



   
Meer informatie? 
Wil je meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden of heb je 
interesse om er te werken? Kijk dan op www.raadsleden.nl, stuur een e-mail naar 
info@raadslid.nu of bel 070-3738195. 
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