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tip 1 
 

Organiseer een werkbijeenkomst met je toekomstige fractiegenoten 
en bedenk een kernboodschap voor elk van de tien voornaamste 
speerpunten in jullie verkiezingsprogramma. Formuleer steeds de 
drie belangrijkste argumenten. 
  
Een kernboodschap is: 
kort:  niet meer dan drie zinnen. Dit is de kern van je betoog;   
 
oplossingsgericht:  benoem het probleem en geef meteen de 
oplossing waar jouw partij voor staat;  
 
doelgericht:  afgestemd op jóúw kiezers. Vooral niet op degenen die 
het met je oneens zijn. Het effect van je boodschap moet zijn dat ze 
graag op je willen stemmen. Richt je vooral op medestanders en 
twijfelaars. Tegenstanders overtuig je toch niet.  
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tip 2 
 

Lees de verkiezingsprogramma’s van concurrerende partijen 
zorgvuldig door en verzamel de standpuntverschillen en de kansen 
voor samenwerking.  
 
In een forumdiscussie of andere debatvorm ben je goed 
voorbereid.  Je weet waarop je moet reageren en hoe. Zet het debat 
op scherp met een van de kernboodschappen. Daar scoor je mee.  
Zorg ervoor dat je in een debat met een directe 
concurrent  je  argumenten paraat hebt.  
Als je een partij toch niet kunt overtuigen, is het voldoende om je 
kernboodschap te noemen. Meld dat jullie het nu eenmaal 
fundamenteel met elkaar oneens zijn en blijven. Trap dus niet in de 
valkuil van de “zuigkracht van de tegenstander”. Je biedt hen alleen 
maar een platform om hun eigen boodschap te ventileren. Als je een 
opening ziet, claim dan meteen je succes door te melden: "Fijn dat u 
met ons eens bent op dit punt." 
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tip 3 
 

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de “hot items” in je 
gemeente.  
 
Dit zijn namelijk vaak de onderwerpen waarover allerlei 
maatschappelijke organisaties debatbijeenkomsten organiseren. 
Spreek met je collega's af op welke uitnodigingen jullie wel/niet 
ingaan. Wie bereidt welk onderwerp voor? Wie gaat waarheen? 
Kortom steek de thermometer in de samenleving en leg je oor te 
luisteren! 
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tip 4 
 

Inventariseer de successen van jouw partij 
van de afgelopen raadsperiode. Doe dat ook 
met de landelijke thema’s. Welke zijn van 
belang  voor de onderbouwing van je 
presentatie en betoog?  
 
Grijp je kans om tijdens het debat op deze 
onderwerpen in te gaan. Bedenk 
vooraf  bruggetjes en mogelijkheden om het 
debat jouw kant op te sturen. 
Kortom: laat jouw kernboodschappen aan bod 
komen. 
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tip 5 
 

De voorbereiding van een debat verloopt in drie fasen:  
 
 1. verzamel informatie over de setting: 
Wie zijn de andere sprekers en wie vormen het publiek? Hoe is de 
opstelling van de zaal en is er een microfoon? Wie is de voorzitter?  
 
2. structureer en schrijf op in sleutelwoorden: kop, romp, staart: 
Bedenk een verrassende anekdote of retorische vraag waarmee je de 
aandacht trekt en dan komt de kernboodschap.  Vervolgens komen de 
argumenten als onderbouwing van de kernboodschap. Een slot waarin 
je terugkomt op het begin van je verhaal maakt het betoog rond. 
 
3. oefen het betoog. Doe dat hardop en net zo lang tot je tevreden 
bent en de tekst goed "bekt".  
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tip 6 
 

Doe je niet anders voor dan je bent. Wees jezelf, je publiek waardeert 
het juist als je eerlijk en authentiek bent. 
 
Accepteer dat er altijd mensen zijn die het niet met je eens zijn en je 
zelfs niet aardig vinden.   
 
Sta pal achter je visie en bedenk dat er publiek is die jouw betoog 
waardeert. Voor hen vertel je je verhaal.   

Nieuw in de raad?  
Volg dan de onlineleergang 

Het Politieke Handwerk :  
goed voorbereid de gemeenteraad in 

Voor informatie en aanmelding: 
www.politiekentrainingonline.nl   

 


