Tips van Debat.NL
voor raden en staten
Bekijk deze tips in je browser

Kadootjes voor de raad
Sommige zaken doe je als raad jezelf
graag kado. Waarom? Omdat het
werkt. Vijf kadotips van Debat.NL.

Anderen lezen ook:

Volle publieke tribune
1. Katheders

Zit u de hele raadsvergadering lang op uw
zetel? Dan verslapt geheid geregeld uw
aandacht. Staand spreken betekent meer

Met wethouder in
debat?

aandacht en overtuigingskracht. Als raadslid
staat u liever ergens voor dan dat u zit.
2. Infographics

Fractietrainingen

Dikke dossiers vergroten de kans dat praten
over randverschijnselen en niet over de kern.
Vraag om infographics te presenteren op een

Bereik als fractie meer
met een fractietraining
van Debat.NL.

groot scherm. In een oogopslag is ook de
bezoeker duidelijk waar het debat over moet
gaan.

3. Interruptiemicrofoons

Interrupties zijn te vaak terloopse opmerkingen

Bonustip

en te weinig sturende vragen. Dat maakt een
scherp debatmiddel bot. Plaats een of twee
interruptiemicrofoons, zodat goede vragen
stellen weer iets wordt waar je zichtbaar je best
voor doet.

Data zijn het nieuwe
goud. Wat voor inzichten
krijg je door bijv. de
vergadertijden,
gemiddelde spreektijden,

interrupties en moties te
meten?

4. Tweak de opstelling

Een opstelling moet uitnodigen in plaats van
beperken. Alle stoelen in een ovaal betekent
iedereen is gelijk, maar werkt afstandelijk.
Schep een binnenkring voor de hoofdrolspelers
of geef de spreker een centrale plek. En
waarom nog het college aan het hoofd? Laat ze
komen als ze nodig zijn.
5. Koffietafel

De raad kent vaak een hoge contactdrempel.
Wie aan tafel zit, mag meepraten en de rest
moet luisteren. Installeer naast de raadzaal een
koffietafel als vaste plek voor een goed gesprek,
waar raadslid en burger elkaar ontmoeten.
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