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TOFFE TIPS

DE BESTE WORKSHOPS

Geachte griffie van de gemeente Goirle
Net als vorig jaar hierbij de uitnodiging voor alle (kandidaat-)raadsleden van
Nederland om zich in te schrijven voor het 2e NK Online Debatteren van 6 t/m
17 december 2021.
Een prachtige kans voor de raadsleden om hun gemeente nog
eens op de kaart te zetten en... wellicht eeuwige roem te vergaren
door Nederlands kampioen te worden!
Bovendien: de vier debaters die zich plaatsen voor de finale-avond
op vrijdag 17 december debatteren dan om prijzengeld, dat wij - de
organisatie - zullen overmaken naar een door de finalisten gekozen goede
doel in hun eigen gemeente! Net als vorig jaar!
We hopen dat u net als vorig jaar deze uitnodiging wilt doorsturen naar alle
fracties. Afgelopen week is de aanmelding geopend!

Bij de eerste editie - in 2020 - deden er flink wat raadsleden uit alle delen van
Nederland mee. Drie lokale politici eindigden zelfs in de top 10. Even ter
herinnering nog de uitslag van vorig jaar:
1. Joris Bouman (student uit Groningen) - Nederlands kampioen
2. Noah van Dansik (raadslid GroenLinks uit Oostzaan)
3. Stephanie Onclin (raadslid VVD uit Zaanstad).
Op de 9e plaats eindigde Melissa Oosterbroek (raadslid GroenLinks in
Haarlem).

GRATIS WEBINARS 'OVERTUIGEND SPEECHEN'
VOOR LOKALE POLITICI
In de maanden oktober en november hebben wij (intussen) aan 711
(kandidaat-)raadsleden het gratis webinar 'Overtuigend Speechen' mogen
geven. Er bleek in Nederland ongekend veel belangstelling
voor. Voor komende woensdagavond 24 november en
donderdagavond 25 november hebben wij nog EXTRA
webinars op het programma gezet.
Lokale politici die in een sessie van anderhalf uur op het
gebied van spreken in het openbaar, pitchen, speechen,

debatteren en overtuigen bijgespijkerd willen worden, nodigen we van harte
uit zich aan te melden.

Waarom we dit allemaal doen?
De kwaliteit van het politieke debat in Nederland móet
omhoog! Exact 4 jaar geleden - bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen - hebben we bijna 500
(kandidaat-)raadsleden over heel Nederland mogen
verrassen met onze gratis inhoudelijke en leerzame
speech- en betoogtraining.
Onze dank voor het doorsturen is dan ook groot.

EN VERDER...
Interessante expertiseblogs voor lokale politieke
partijen of lokale afdelingen van landelijke partijen:

Pittig blog... HOE herken je de HOLLE RETORIEK van een
politicus? En, wat kun je er tegen doen?

Oké, misschien wel een beetje confronterend. Maar, we moeten het er toch
echt even over hebben.
De holle retoriek van (veel) politici. Wat kun je er tegen doen?

Politici denken vaak dat argumenten voldoende zijn om te
overtuigen, maar dat is helemaal niet zo!

Politici (en trouwens ook 'gewone mensen') zijn er te vaak nog (onterecht)
van overtuigd dat het gaat om de argumenten als je wilt overtuigen.
Natuurlijk zijn die belangrijk. Maar er is nog iets dat je ab-so-luut niet
moet vergeten. Sterker nog: er zijn twee aspecten die onmisbaar zijn in
een betoog of debat als je wilt overtuigen!

LEERZAAM voor politici.... de spannende debat-clash
tussen Frits Wester en Khalid Oubaha in het RTL-4
programma Humberto!

Het was niet 'fraai' wat er gebeurde. Maarrrrrrrrr.... het leverde wel
mooie en spannende televisie op. We hebben het over de veelbesproken
debatclash tussen Frits Wester (journalist RTL) en Khalid Oubaha (boze
horeca-ondernemer) in de TV-talkshow Humberto.

Het leverde inspirerende leermomenten op. Óók voor lokale politici die
(diep in hun hart) best weten dat ze hun eigen debat naar een hoger
niveau zouden kunnen brengen!

Het credo?
Wie een kuil graaft voor een ander...

Deze 4 vragen moet een lijsttrekker in de
verkiezingscampagne altijd kunnen beantwoorden!

Van de lijsttrekkers bij lokale politieke partijen of bij de lokale afdelingen
van landelijke partijen verwachten we veel! Ze zijn immers het boegbeeld
van hun partij! En... ze zijn niet voor niets door hun partij op plek 1 gezet!
Maar... déze 4 vragen moet een lijsttrekker altijd onvoorwaardelijk en
messcherp kunnen beantwoorden!
Zo niet? Oei... dan kan zomaar een zetel kosten!

Tip voor lokale politici: doe dit NOOIT in een debat in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen!

Als je dit zegt in een discussie of in een debat, dan weten de anderen dat
je eigenlijk geen argumenten meer hebt.
Het is een serieuze 'waarschuwing' dus voor al die lokale politici die zich nu
voorbereiden op de campagne voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen!

Deze 5 dingen slaan een debat écht dood. (Niet doen
dus!)

Iedereen wil graag op inhoud debatteren. Dat geldt vanzelfsprekend ook
voor lokale politici. Zeker in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Maar... deze 5 dingen slaan een debat echt dood!
Niet doen dus! (Ergo: nuttige tips voor alle lokale politici!)

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.

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.
Trouwens.... Net als vorig jaar kunnen de deelnemers een leuke cheque
winnen en die besteden aan een lokaal maatschappelijk doel!
AANMELDEN VOOR DEELNAME VOOR RAADSLEDEN is geopend!

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 >>>

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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