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

Geen valse start
Een lege agenda aan het begin van
het jaar? Vijf tips van Debat.NL voor
een goede start van elke fractie.
1. De top 3 voor 2020

Anderen lezen ook:

Veelbelovende
burgers

Als fractie rolt u vaak van het ene in het andere
onderwerp. Om te voorkomen dat anderen
bepalen waar uw prioriteiten liggen, maak een

De agenda is van de
raad

jaarplan op een A4. Bepaal daarin wat de top 3
is waarop uw fractie zich wil profileren.
2. Doelgerichte bezoeken

De uitnodigingen voor nieuwjaarsrecepties

Fractietrainingen

stapelen zich op. Diepgaand zijn de gesprekken
zelden bij de bitterballen. Uw fractie moet het
hebben van echte aandacht. Bepaal voor uw
eigen werkbezoeken wie u waarover wil
spreken, zet een doel en maak
vervolgafspraken. Zo smeedt u een hechte
band.

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

Bonustip

3. Pak uw kans op een interpellatie

Het komt er nooit van, maar nu kan het! Als er
Vergadertijgers zijn er al
genoeg. Bedenk met uw
fractie een in het
ooglopende actie buiten
het gemeentehuis
waarmee u de media
haalt. Op de brug voor...
Weg met torenhoge
lasten... Klim in de boom
voor meer groen, etc

in januari weinig onderwerpen op de agenda
staan kunt u een interpellatiedebat aanvragen.
U bepaalt zelf het onderwerp, liefst samen met
twee of meer fracties, en laat zien dat uw raad
ook zonder college zelf het debat kan bepalen.
4. Achterstallig onderhoud

U hebt als fractie drie zaken die u liever niet
verwaarloost. Gebruik januari om het
achterstallig onderhoud weg te werken in uw
dossierarchief, uw mailingslists en uw map met
campagne-ideeën. En welke onderwerpen van
2019 verdienen nog een staartje?
5. Persoonlijke missie

Met bijna twee jaar raadservaring kent elk
fractielid zijn sterke en minder sterke punten.
Gaat u de tweede helft op dezelfde tour verder?
Dan wordt het sleur. Bepaal op welke
onderdelen u (nog) beter wil presteren. Zo
houden fractieleden elkaar scherp.
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