Hoe maak jij
het debat
beter?
Effectiever vergaderen met
vaardige voorzitters
1. Maak de vergadering vanaf het begin
aantrekkelijk
Open de vergadering met een anekdote of een pakkend
citaat. Op deze manier betrek je mensen meteen bij de
vergadering én is duidelijk dat ‘het nu echt begonnen
is’.

2. Herhaal de gevraagde beslissing
Bij elke vergadering is er de kans dat het onderwerp
gaat ‘schuiven’. Corrigeer sprekers en interrumperende
deelnemers door hen te wijzen op de gevraagde
beslissing of vergaderdoelstelling.

3. Richt je op debat, voorkom discussies
Voorkom discussies tussen twee deelnemers of kap ze
af. Een raadsvergadering is immers geen een-tweetje
maar een gesprek van allen met allen.

4. Kondig sprekers aan, ook bij interrupties
Noem de naam van een spreker voordat hij gaat
spreken. Zo geef je hem toestemming en hou de je
gespreksleiding.

5. Laat je niet verantwoordelijk maken
Ook al ben je voorzitter, de leden van de vergadering
zijn zelf verantwoordelijk voor de orde. Wijs ze op het
op hun eigen wens kort en efficiënt te vergaderen.
Meer tips voor een effectiever politiek proces? Kijk op
www.periklesinstituut.nl/bibliotheek.
In het boek De Mystery Burger vertellen
John Bijl en Kemal Rijken over hun
bevindingen van wat er beter kan aan
het functioneren van de lokale
democratie. Meer weten? Kijk op
www.periklesinstituut.nl/
mysteryburger.

Het Periklesinstituut helpt gemeenteraden en
provinciale staten in het effectiever maken van
het debat en het politieke proces.
Met observaties, training en conferenties helpen we
gemeenteraads- en statenleden het debat efficiënter, scherper en
voor de burger meer herkenbaar te maken.
In onze raadsconferenties en trainingen schetsen we met
voorbeelden een aansprekend en ingrijpend beeld hoe politieke
besluitvorming beter kan en waaróm debatten beter moeten.
Met de door ons ontwikkelde technieken en vaardigheden hopen
we de raad of staten zélf de vergaderingen effectiever te maken.
Met onze raadsobservaties geven we de raad treffende
terugkoppeling over de effectiviteit en het verloop van de
vergadering én tips om dit te verbeteren.
Daarnaast verzorgt het Periklesinstituut verschillende trainingen
voor fracties én individuele politici, trainingen in verschillende
politieke vaardigheden zoals:

• Spreken in het openbaar
• Reageren en
interrumperen

• Debatteren in het bobmodel
• Pers en politiek

• Integriteit
• Omgaan met agressie
• Politiek bedrijven in de
wandelgangen

• Snellezen voor

volksvertegenwoordigers
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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.

