
Een debattraining helpt lokale politici in de uitoefening van hun vak en draagt bij 
aan de versterking van de lokale democratie. Het Debatbureau biedt gemeente- 
raadsleden een gevarieerd aanbod voor een succesvolle raadsperiode. In onze 
introductietraining in debatvaardigheden geven wij politici meer inzicht in de 
techniek van het debatteren en hoe dit kan worden toegepast in de gemeenteraad. 
De training helpt u zo om in een politieke situatie doeltreffend te overtuigen en 
resultaten te boeken in het debat.

In de tIn de training is onder meer aandacht voor de volgende zaken:

    Het overtuigend presenteren van een inbreng
    Het gebruiken en doorzien van retorische technieken
   Het krachtig neerzetten van een standpunt
   Doelgericht interrumperen
   Non-verbale communicatie
    Binden en verbinden met burgers en bezoekers
   De randvoorwaarden voor een goed politiek debat

Onze programma’s worden in overleg met de opdrachtgever samengesteld en bieden 
veel ruimte voor vragen en persoonlijke feedback. Op de achterzijde vindt u een 
beschrijving van ons overige aanbod voor gemeenten en lokale politici.
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Oprichter Frits Bloemberg

Het Debatbureau bezit een unieke expertise op het gebied van politiek 
en debat. Al vele politici hebben met onze trainingen en workshops hun 
overtuigingskracht verbeterd en de afgelopen jaren hebben wij veel 
gemeenten bijgestaan in het verbeteren van de lokale debatcultuur. De 
trainers van Het Debatbureau hebben veel ervaring en beschikken over 
een passende universitaire vooropleiding. Oprichter Frits Bloemberg 
behaalde een master in bestuurskunde en politieke geschiedenis en 
prpresenteerde onder meer een internationale conferentie met Ko 
Annan. Onder meer gemeenten, provincies en de Tweede Kamer 
hebben reeds gebruik gemaakt van onze kennis en ervaring.
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Analyse van raads- en commissievergaderingen
InIn vergaderingen blijkt pas echt hoe raadsleden hun 
debatvaardigheden in de praktijk brengen en welke 
debatcultuur er heerst. Door middel van observaties doen 
onze experts uitspraken over de mate waarin de deelnemers 
in staat zijn om hun boodschap met kracht over te brengen, 
met anderen het debat aan te gaan en hier resultaat mee te 
boeken. Met na afloop praktische tips en verbetersuggesties. 
Ook Ook goed te combineren met een training!

Training voor commissievoorzitters
VVoor commissievoorzitters bieden wij een programma aan 
dat de voorzitters handvatten geeft om de commissie- 
vergadering op een effectieve manier te leiden. Zij leren 
hoe zij invuling kunnen geven aan hun rol als onafhankelijk 
bewaker van de orde, regels en procedures, en hoe zij als 
voorzitter de juiste randvoorwaarden kunnen creëren voor 
de vergadering. Deze training is ook zeer aan te raden voor 
plaatsplaatsvervangend commissievoorzitters.

Verdiepingsprogramma debatteren
WijWij bieden verschillende verdiepingsprogramma’s aan zodat 
gedurende de raadsperiode de focus op debatvaardigheden 
blijft bestaan. In de praktijk zien wij én onze opdrachtgevers 
de meerwaarde van verdiepingstrainingen. Door een 
combinatie van theorie en praktijk wordt zo gewerkt aan een 
grotere overtuigingskracht en een beter functionerende raad.


