Tekst Ymkje van ‘t Riet

Praktijk

‘Debat is een goed middel
om tot gesprek te komen’
de inhoud? Hoe ga je met het christendemocratische
gedachtegoed om? Waar doe je concessies en waar
niet?’

Goed voorbereid
aan de slag

‘In het debat ga je samen op zoek naar de waarheid.
Je zoekt geschilpunten, waarover ben je het oneens.
Maar het is ook mooi om zo te ontdekken waarover je
het eens bent, want op die punten heb je verbinding.’

Met een marathon door het land - van Zwolle naar Utrecht naar Breda werd op zaterdag 9 oktober de nieuwe kandidaat-raadsledencursus in
stelling gebracht. Rogier Havelaar, bedenker van de cursus, trainde op deze
Train de trainer-dag op aanstekelijke wijze 19 trainers.
‘Erg leuk om te doen’, zegt Rogier Havelaar
enthousiast. ‘Sinds 2007 organiseer ik debattrainingen
voor CDA en CU, voor gemeenteraden en voor politici
van lokale partijen. Ik heb met veel plezier deze cursus
ontwikkeld. Nu ik zelf duoraadslid ben in Amsterdam
ervaar ik hoe handig het is om praktisch getraind
te worden binnen de dynamische context van het
raadswerk. Ik ben daarom met deze training dicht op
de praktijk gaan zitten.’

‘De cursus laat zien hoe leuk
het raadswerk kan zijn’
De Gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij.
Verkiezingsprogramma’s worden geschreven,
kandidatenlijsten opgesteld en campagnes voorbereid.
We willen knallen in maart. Hoogste tijd om de
kandidaat-raadsleden voor te bereiden op het politieke
werk.
‘Met de Train de trainer-dag op drie locaties in het
land stomen we trainers klaar die deze cursus in de
komende periode door het hele land heen kunnen
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geven. ‘Het Steenkampinstituut had ook een aantal
oud-wethouders gevraagd om te komen kijken of
het geven van deze cursus iets voor hen is. Zij zagen
rijkdom in deze cursus. Leuk om van hen zulke
positieve reacties op deze dag te krijgen.’

Debat als middel
De cursus is eigenlijk een kandidaat-raadsledencursus/
debattraining. Havelaar: ‘Debat is een goed middel
om tot gesprek te komen: wat voor een politicus wil je
zijn? Hoe kijken we naar onszelf? Hoe kijken we naar

Jelle Beemsterboer,
wethouder Schagen en
deelnemer ‘Train de trainer’
‘De training was erg professioneel en goed
voorbereid. Rogier Havelaar nam ons op
tempo mee door alle stof heen en prikkelde
ons om de groepen nieuwe raadsleden
straks scherp te trainen. Ik heb zin in de
trainingen, hier gaan nieuwe raadsleden veel
bagage van meekrijgen. De training geeft
positieve energie op weg naar GR2022.’

‘Het geeft de rol van het debat in het politieke proces
aan. Het komt op verschillende momenten naar voren.
Hoe ziet de praktijk er straks uit? En hoe speel je daar
als politicus bij verschillende situaties op in? Tijdens
de cursus moet je je bijvoorbeeld met medecursisten
thuis voorbereiden op een raadsvergadering. Het te
bespreken onderwerp komt in de raad aan de orde
en leidt uiteindelijk tot stemming. Ook worden de
kandidaat-raadsleden geconfronteerd met een lastige
journalist. Voor dit onderdeel wordt een onderwerp uit
de eigen gemeente gekozen. Bij het gesprek met de
journalist geven de andere deelnemers feedback.’

Een opleiding tot volksvertegenwoordiger
De cursus is opgebouwd uit verschillende onderdelen
(online en fysiek). ‘De kandidaat-raadsleden starten
met een E-learning over het christendemocratisch
gedachtegoed en een basis debattraining. De
deelnemers spreken online af om na te denken over
concrete stellingen die het CDA-verhaal kunnen
ondersteunen. Je hebt verschillende soorten
luisteraars, de een wil het herkenbare CDA-verhaal
horen en een ander vindt alleen een specifiek issue
belangrijk. En je hebt verschillende soorten politici
Je hebt plucheplakkers, volksvertegenwoordigers,
vlaggetjesmensen en super ambtenaren. Wat is je
basishouding? De cursus is eigenlijk een opleiding tot
volksvertegenwoordiger als raadslid.’
‘Voor een ander onderdeel zoeken de deelnemers in
het raadsinformatiesysteem een agendapunt van de
commissie. Om te leren hoe je je voorbereid op een
commissievergadering wordt het agendapunt thuis
uitgewerkt, ook wordt een commissievergadering
bezocht.’

een spannende stelling. Deelnemers moeten eerst
in hun eigen omgeving over het onderwerp van de
stelling praten en input ophalen. Welke stelling het is?
Dat ontdek je tijdens de cursus.’
‘Na de voorbereiding wordt er onderhandeld in de raad
om te proberen er met anderen uit te komen. Hiervoor
worden moties opgesteld. Van tevoren worden er vier
wensen vastgelegd, tijdens het debat moeten twee
van deze wensen verwezenlijkt worden.’
‘Als slotopdracht wordt fysiek een traditioneel lijsttrekkersdebat georganiseerd.’ Dit wordt uitgevoerd aan de
hand van een kaartspel dat Havelaar ontworpen heeft.
De cursus laat zien hoe leuk het raadswerk kan zijn.
‘Zit je in de oppositie dan geeft de cursus je meer tools
om succes te behalen en zit je in de coalitie dan leert
het je een ander iets te gunnen.’
‘Het is een effectieve cursus met een hoog rendement.
Het geeft spirit en je gaat goed voorbereid aan de
slag’, besluit Havelaar. ‘Dat gun ik iedere kandidaat.’ •

De training wordt in samenwerking met
de provinciale scholingsconsulenten
georganiseerd.
Kosten zijn e 75,- per persoon.
Interesse of vragen? si@cda.nl

‘Met een huiswerkopdracht bereiden deelnemers zich
voor op een raadsdebat. Er wordt gedebatteerd over
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