5 tips
voor

GRIFFIER

Hoe maak jij
het debat beter?

S

1. Agendeer de nabespreking
Zet de evaluatie van het raads- en Statendebat op de
agenda. Kies daarbij steeds één element: de interactie,
de duidelijkheid van de betogen, interrupties,
rolverdeling met college enz.

2. Stel vragen over de agendapost
Soms is niet vanzelf duidelijk wat de doelstelling is
van een raadsdebat. Stel het presidium vragen over
wat het op moet leveren en hoe zich dat verhoudt tot
besluitvorming en beleid.

3. Betrek het publiek
Leg formulieren op de publieke tribune met eenvoudige vragen over de kwaliteit van de vergadering.
Vraag de voorzitter op de formulieren te wijzen.

4. Kijk terug
In steeds meer gemeenten en provincies is het debat
terug te zien. Kijk bijvoorbeeld met het presidium de
vergadering eens terug en vraag ze deze te beoordelen.

5. Kijk eens bij een ander!
Elke gemeente vergadert anders. Maak daarvan gebruik door zelf of met raadsleden eens bij een andere
vergadering te kijken en te leren van wat daar goed
gaat — en beter kan.
In de column de Mystery Burger van Binnenlands
Bestuur beschrijven de trainers van het
Periklesinstituut wekelijks een raadsdebat:
www.binnenlandsbestuur.nl/mysteryburger

Het Periklesinstituut begeleidt gemeenteraden en
Staten in het effectiever maken van het debat en het
politieke proces, traint fracties en individuele politici
en coacht wethouders, gedeputeerden en overige
politiek bestuurders.
We helpen gemeenteraden en Provinciale Staten het debat
efﬁciënter, scherper en voor de burger meer herkenbaar te maken.
Met onze raadsconferenties, bijeenkomsten en oefeningen
maakt de raad zelf de raadsvergaderingen effectiever. Met onze
raadsobservaties geven we de raad treffende terugkoppeling over
de effectiviteit en het verloop van de vergadering én tips om dit te
verbeteren.
We verzorgen voor raad, fracties én individuele politici, trainingen
in verschillende politieke vaardigheden zoals:
y Effectief vergaderen
y Kaderstellend debatteren
y Interrumperen
y Voorzitterstraining
y Omgaan met de media
en social media
y Integriteit !
Kijk naar onze programma’s, workshops,
trainingen en publicaties.
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Perikles was van 461 - 429 v.Chr. de onbetwiste leider van Athene. Onder
zijn bewind groeide de cultuur, kunst, onderwijs, ﬁlosoﬁe en uiteraard de
democratie in de stadstaat uit tot waar wij haar nu nog om roemen. Door
Perikles’ charismatisch optreden en verbale daadkracht wordt de bloeitijd
van Athene ook wel ‘de Gouden Eeuw van Perikles’ genoemd.

