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TOFFE TIPS DE BESTE WORKSHOPS 

 

 

Speechen - Pitchen - Argumenteren - Debatteren - Overtuigen - Presenteren - Spreken in het openbaar 

De beste dagvoorzitters en debatleiders - De beste workshops - Prikkelende InCompany Trainingen 

 

Goirle 

In de komende weken: veel gratis (kennismakings-)webinars 

én live bijeenkomsten voor raadsleden en mensen die actief zijn bij een 

politieke partij én die hun debatvaardigheden willen bijschaven.  Aanmelden 

kan HIER. 

Dank wederom aan de griffie voor het doorsturen van dit bericht! 
 

 

De stellingen bepalen het succes 
van een verkiezingsdebat! 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten 

naderen. Organiseer je toevallig een 

debatavond? De stellingen bepalen het succes 

van de bijeenkomst! 
 

 

 

 

En zó leid je een (verkiezings)debat! 
Geen budget om een debatleider in te huren? 

Dan doe je het gewoon zelf. We hebben 5 

supertips voor je! 
 

 

 

En dit zijn de beste (online) debatterende raadsleden van 
Nederland! 

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fnieuwsbrief.bratpack.nl%2Fminisite%2Fnieuwsbrief%2Fbekijken%2F240.15680.09795b8092e780ee52b6afe2205b4ad5
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=http%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fnieuws%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fdebatworkshops-debattrainingen-bedrijfsuitjes%2F
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fvrijepagina%2Fcampagnedebat
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fnieuwsbericht%2Feen-verkiezingsdebat-organiseren-alles-valt-of-staat-met-de-stellingen
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fnieuwsbericht%2Ftips-om-een-debat-te-leiden
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=https%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2Fnieuwsbericht%2Ftips-om-een-debat-te-leiden
https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=240.15680.2216438&url=http%3A%2F%2Fwww.denederlandsedebatclub.nl%2F


 

 

In december organiseerden wij het 3e NK Online Debatteren. Veel 

raadsleden uit alle windrichtingen en hoeken van het land namen deel aan 

het event. Kort geleden bezochten wij de top 3 van dit NK om de 

gewonnen prijzen en bekers live uit te reiken. 

(+VIDEO) -- Zo spraken wij in de raadszaal van de gemeente Hilversum de 

nieuwe Nederlands kampioen Roderik van Grieken toe. (Links op de 

foto hierboven).  

Hij is daar raadslid voor D66.  

We waren ook in Dordrecht bij de nummer 2 (Franciske van Vugt, CDA) 

én in Harderwijk bij de nummer 3 (Wilco Bos, PvdA) 



Felicitaties dus voor deze debatterende raadsleden! 
 

  

 

Een echte leider stelt vragen 
Stop met het lezen van managementboeken 

over leiderschap. Maar stel vragen! 
 

 

 

 

Een stevige discussie? Een pittig 
debat? Zó formuleer je jouw 
tegenargumenten! 
Natuurlijk heb jij gelijk. En de ander, niet. Hoe 

geef je een strategisch weerwoord?  
 

 

 

Waarom blijven kiezers soms zo koppig, terwijl jij 
aantoonbaar gelijk hebt? (En, hoe doorbreek je dat?) 

 

 

Elke politicus zal het herkennen: soms zijn mensen niet te overtuigen. 

Kiezers kunnen soms flink koppig zijn! ;-)  
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Dé grote vraag is dan ook: waarom blijven mensen zo koppig tijdens die 

discussies, terwijl jij aantoonbaar gelijk hebt. 

Er zijn 3 oorzaken van die koppigheid.  

Maar ook geven we je nuttige handvatten om toch de kans te vergroten 

dat je zelfs bij al die koppigheid (ooit) je gelijk haalt. En wie weet... levert 

het je op een gegeven moment zelfs nog voorkeursstemmen op! 
 

  

Organiseer je een bijeenkomst en ben jij de dagvoorzitter 
of presentator? 3 tips! (MET VIDEO) 

 

 

Als het inhuren van een dagvoorzitter, gespreksleider of debataanjager 

eigenlijk voor jou te duur is, dan doe je het gewoon zélf!  

We hebben 3 tips (+VIDEO) op een rijtje gezet: zeker weten dat jouw 

event, congres, seminar of rondetafel een succes wordt. Want, jij gaat het 

verschil maken! 

  
 

  

Doe een keer geheel kosteloos mee, ter kennismaking. 
We weten zeker dat je enthousiast wordt! 
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Dé Nederlandse Debatclub is de grootste debatclub van Nederland. Maar 

we zijn niet alleen de grootste, we zijn ook groots! 

Want, je kunt gewoon geheel kosteloos en vrijblijvend een keer 

deelnemen aan een clubavond of webinar bij onze debatclub. Zo ontdek je 

wie we zijn, wat we doen én... hoe we het doen! 

Wanneer zien we je? 
 

  

 

Neem contact met ons op 
Als je vragen of suggesties hebt. Neem 

absoluut contact met ons op. We proberen 

altijd binnen 2 werkdagen een antwoord te 

geven. Lees verder >>> 
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