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TOFFE TIPS  DE BESTE WORKSHOPS  

 

 

Geachte griffie van de gemeente Goirle 

Wij hopen dat u - net als 4 jaar geleden - dit bericht weer 

wilt doorsturen naar alle fracties en partijbesturen bij u in 

de gemeenteraad. 

Nét als vier jaar geleden organiseren wij weer volop 

GRATIS trainingen (webinars) 'OVERTUIGEND SPEECHEN' voor kandidaat-

raadsleden. 

Want... vandaag over precies 25 weken is het namelijk in bijna alle gemeenten 

van Nederland weer zo ver: gemeenteraadsverkiezingen! In oktober 2021 

hebben we maar liefst 18 GRATIS trainingen op de 

agenda gezet.  

Ons doel? 

De kwaliteit van het politieke debat móet omhoog! Exact 

4 jaar geleden - bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen - hebben we bijna 

500 (kandidaat-)raadsleden over heel Nederland mogen verrassen met onze 

inhoudelijke en leerzame speech- en betoogtraining. 

Dat hopen we nu wéér te bereiken! 

Onze dank is groot. We weten trouwens zeker dat de 

lokale partijen / -afdelingen u ook dankbaar zijn voor het 

doorsturen! 
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Interessante expertiseblogs voor lokale politieke 

partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen:  
 

 

3 excellente (en verrassende) communicatietips voor 
lokale politieke partijen of afdelingen van landelijke 
partijen (om vertrouwen te winnen en te behouden)  

 



 

De kiezer wil op z'n minst gehoord worden. En daar scheelt het (helaas!) 

nog wel eens aan. 

Met andere woorden: (lokale) politieke partijen staan méér dan ooit voor 

de uitdaging om hun communicatie zo goed mogelijk op orde te brengen 

waardoor de kiezer weer vertrouwen terugkrijgt.  

We hebben daarom 3 excellente (en verrassende) communicatietips op 

een rijtje gezet voor alle (lokale) politieke partijen. Het zijn tips die we nog 

nergens anders zagen maar waar we vanuit onze expertise en 

samenwerking met veel politieke partijen 100% zéker weten dat ze 

werken. 
 

  

 

DEBATTEREN ANNO 2021: De etiquette-uitdaging: mag je 
nu wel of niet in een debat een vergelijking maken met de 
Tweede Wereldoorlog?  

 

 

Het is deze weken méér dan actueel. En het blijkt toch steeds maar weer 

een lastige discussie in Nederland. Want... mag je in een debat nu wel of 

niet een vergelijking maken met de Tweede Wereldoorlog?  
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Ook gemeenteraadsleden worstelen hier wel eens mee. Wat te doen? 
 

  

 

2e editie van het Nederlands Kampioenschap ONLINE 
Debatteren, van 6 t/m 17 december 2021  

 



 

Vorig jaar (2020) organiseerden we de eerste editie. En die was meteen 

een succes. Ook veel gemeenteraadsleden uit alle delen van het land 

deden mee. Vanzelfsprekend hopen we daar dit jaar wederom op. 

Overigens deden de gemeenteraadsleden het prima in de 

eindrangschikking. 

In de top 4 eindigden twee raadsleden t.w. 2e plaats: Noah van Dansik 

(GroenLinks, Oostzaan) en de 3e plaats: Stephanie Onclin (VVD, 

Zaanstad).  Nederlands Kampioen Online Debatteren 2020 werd de 

student Joris Bouman uit Groningen. 

Het 2e NK Online Debatteren vindt plaats van 6 t/m 17 december. SAVE 

THE DATES. 

Trouwens.... Net als vorig jaar kunnen de deelnemers een leuke cheque 

winnen en die besteden aan een lokaal maatschappelijk doel! 

In onze volgende nieuwsbrief meer detailinformatie.  
 

  

 

 

Het algemene programma van onze 
debatclub voor de komende weken 
en maanden!  
Lees verder >>> 

 

  

 

 

Onze missie  
Wij hebben een aantal doelstellingen die we 

willen bereiken. Voor onze leden en klanten. 

Lees verder >>> 
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Neem contact met ons op  
Als u vragen of suggesties hebt. Neem 

absoluut contact met ons op.  We proberen 

altijd binnen 2 werkdagen te antwoorden. 

Ga naar het CONTACT formulier >>> 
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Nieuwsbrief doorsturen - Afmelden voor deze nieuwsbrief  
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