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Inleiding

U bent van plan een verkiezingsdebat te organiseren in aanloop naar de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dat is leuk en belangrijk werk. Leuk, omdat verkiezingsdebatten ontzettend spannend 
kunnen zijn. De organisatie van een debat doet een beroep op veel vaardigheden en kennis. 
Belangrijk, omdat het debat een rol kan vervullen bij het zorgen voor een zo hoog mogelijke 
opkomst bij de verkiezingen. In het verleden is regelmatig gebleken dat verkiezingsdebatten  
invloed kunnen hebben op de uitkomst van de verkiezingen. Kortom, verkiezingsdebatten zijn 
een belangrijk onderdeel van onze democratie.

Voor een goed verkiezingsdebat is het belangrijk dat het te volgen is door iedereen. Zo heeft één 
op de negen Nederlanders moeite met lezen en schrijven. Deze groep, en andere groepen met een 
vorm van maatschappelijke achterstand, hebben stemrecht en moeten dus goed geïnformeerd 
worden over hoe verkiezingen werken en wat er te kiezen valt. Hoe zorgt u ervoor dat u ook deze 
groepen bereikt met een verkiezingsdebat? En dat ze daadwerkelijk onderdeel worden van het 
democratisch proces, zowel in aanloop naar de verkiezingen als na afloop?

Deze handleiding helpt u bij de organisatie van een verkiezingsdebat voor iedereen. We beschrijven 
een opzet van een verkiezingsdebat dat aantrekkelijk, goed te volgen en scherp is. Vervolgens 
leggen wij uit hoe u deze opzet goed kunt voorbereiden. We beginnen met een stappenplan voor 
de organisatie van een verkiezingsdebat, en met het uitleggen van de basisvoorwaarden voor een 
goed verkiezingsdebat.

Dit is de opbouw van de handleiding
1. Stappenplan voor de organisatie van een verkiezingsdebat

2. Uitgangspunten voor een goed debat

3. Opzet van het debat

4. Goede stellingen

5. Rol van de debatleider

6. Inrichting van het podium

7. Tot slot: Stichting Lezen & Schrijven en het Nederlands Debat Instituut



1.  Stappenplan voor de organisatie 
 van een verkiezingsdebat

1. Benader de gemeente. Neem eerst per e-mail en vervolgens telefonisch contact op met de 
griffier over ‘Een verkiezingsdebat voor iedereen’. De contactgegevens zijn te vinden op de 
website van de gemeente. Maak een afspraak met de betreffende contactpersoon en bied aan 
om mee te denken over de inhoud en een geschikte locatie voor het verkiezingsdebat. Werkt 
u zelf bij de gemeente? Dan weet u precies bij wie u moet zijn om de eerste stap naar een 
goed verkiezingsdebat te zetten. 

2. Benader de lokale media (tv, radio en krant) tegelijkertijd met de gemeente over het verkie-
zingsdebat, via de hoofdredactie of de politieke redactie. Maak een afspraak en bied hen aan 
om mee te denken over de inhoud en de uitzending van het debat via radio en/of tv. Maak 
ook een afspraak met de geschreven media. Zij kunnen het debat misschien aankondigen en 
verslaan in de krant.

3. Maak afspraken met de gemeente en de media over samenwerking op gebied van de werving 
van het publiek. Zij hebben vaak een groot bereik en een groot netwerk. En zorg ervoor 
dat het echt een verkiezingsdebat voor iedereen wordt. Stichting Lezen & Schrijven kan u 
hierbij ondersteunen.

4. Benader de lijsttrekkers via de griffie van de gemeente. Let op: doe dit pas zodra de defini-
tieve datum bekend is.

5. Plan een afspraak tussen het team van mensen die de taak van het formuleren van  
stellingen op zich gaat nemen. Zie hiervoor onderdeel 4 (‘Goede stellingen’).

6. Werk het draaiboek van het debat uit: van minuut tot minuut en van begin tot eind. Inclu-
sief een takenlijst voor alle betrokkenen. Mail het draaiboek naar alle betrokken en maak de 
spreekkaarten voor de debatleider van het debat op basis van de gekozen stellingen.

7. Geef de debatleider de kans om van tevoren het gesprek aan te gaan met het publiek. Zeker 
mensen die niet gewend zijn om naar verkiezingsdebatten te komen, zullen wellicht aarzelen 
hun stem te laten horen tijdens het debat. De debatleider kan ze hierin op hun gemak  
stellen.



2. Uitgangspunten voor een goed debat

Wanneer is een verkiezingsdebat een goed debat? Wat dient u bij de voorbereiding altijd in het 
achterhoofd te houden? Er zijn een paar voorwaarden waar ieder verkiezingsdebat aan moet  
voldoen wil het een succes zijn. Deze voorwaarden staan in deze handleiding centraal. 

1. Waar staan de partijen voor?
 Een debat is een middel, geen doel. Het doel van een verkiezingsdebat is het publiek infor 
 meren over de standpunten van de deelnemende partijen. Wat vinden de deelnemende 
 partijen van belangrijke politieke vraagstukken? Waarom zijn ze voor of tegen?

2. Wat zijn de verschillen tussen de partijen?
 Aan het einde van het debat moet ook duidelijk zijn waar en waarom politieke partijen het  
 met elkaar oneens zijn. Wat zijn de belangrijkste verschillen in standpunten en waarom?

3. Een eerlijk debat
 Het debat moet eerlijk zijn. Dat wil zeggen dat, binnen de grenzen van wat mogelijk is,  
 iedere partij een gelijke kans krijgt om zijn standpunten duidelijk te maken. Eerlijke spreek 
 tijdverdeling en een objectieve en onafhankelijke debatleider zijn voorbeelden van een eerlijk  
 debat.

4. Een interessant en toegankelijk debat
 Het debat moet interessant en te volgen zijn voor een zo breed mogelijk publiek. Juist   
 mensen die de politiek niet dagelijks volgen, moeten tijdens het debat goed geïnformeerd  
 worden over zaken die hen aangaan. De democratie is van iedereen. Een verkiezingsdebat  
 dat alleen interessant is voor hoger opgeleiden en mensen die sowieso al politiek actief  
 zijn, heeft weinig waarde. Het is de taak van politici en de organisatie om ervoor te zorgen  
 dat iedereen snapt waar het debat over gaat, en dat de onderwerpen ook voor mensen die  
 hun stem minder snel laten horen relevant zijn.



3. Opzet van het debat

Nu u de uitgangspunten voor een goed verkiezingsdebat weet, is het tijd om naar de opzet van 
het debat te kijken. Bij deze opzet doen wij een aantal aannames; 
•	 Het debat duurt twee uur. Dit is een tijdsduur die voor de meeste mensen goed is op te 

brengen. 
•	 Er zijn acht politieke partijen aanwezig. Dit is ongeveer het gemiddelde per gemeente.  

Het onderstaande concept kunt u echter aanpassen aan minimaal vier en maximaal zestien 
partijen. 

•	 De burgemeester is aanwezig. Het is belangrijk dat er een onafhankelijk persoon aanwezig 
is, die objectief en met enig gezag een bijdrage kan leveren. Kan de burgemeester niet 
aanwezig zijn? Potentiële plaatsvervangers: de griffier, gemeentesecretaris of bijvoorbeeld de 
hoofdredacteur van de krant.

Opzet debat (duur: twee uur, met acht partijen)
00:00 - 00:03 Welkom door debatleider en uitleg debat
00:04 - 00:07 Interview met burgemeester en eventueel ook met de gastheer/-vrouw 
   van de avond
00:08 - 00:11 Introductie politieke partijen
00:12 - 00:21 Twee pitches met vragen
00:22 - 00:41 Debat over stelling 1 
00:42 - 00:51 Twee pitches met vragen
00:52 - 01:11 Debat over stelling 2
01:12 - 01:21 Twee pitches met vragen
01:22 - 01:41 Debat over stelling 3
01:42 - 01:51 Twee pitches met vragen
01:52 - 01:56 Laatste vragen uit de zaal
01:57 - 02:00 Afsluiting door debatleider samen met burgemeester

00:00 - 00:03 Welkom door debatleider en uitleg debat

De opening van het debat bestaat uit drie delen:
1. De debatleider stelt zich voor en legt aan het publiek uit wat het doel van het debat is.  

(Het doel is in dit geval mensen informeren over waar de partijen voor staan en waar ze over 
van mening verschillen.) 

2.  De debatleider legt ook uit hoe het programma van de avond eruitziet en wat de rol van het 
publiek is: vragen stellen (bijvoorbeeld als iets niet duidelijk is!).

3.  Tot slot benadrukt de debatleider dat hij/zij erop zal toezien dat de politici begrijpelijke 
taal spreken. Het is belangrijk dat iedereen in de zaal die zich niet dagelijks met politiek 
bezighoudt kan volgen waar het debat over gaat. De debatleider zal ingrijpen als politici 
onduidelijk spreken. Ook handhaaft de debatleider de regels van een eerlijk en zuiver debat.



00:04 - 00:07 Interview met burgemeester

Doel van dit interview is duidelijkheid krijgen over de context van de verkiezingen.  
Dit kan aan de hand van de volgende vragen:
1. Hoe ziet het bestuur van de gemeente er nu uit? Wie zijn coalitie en wie zijn oppositie?
2. Wat zijn de afgelopen jaren de belangrijkste onderwerpen geweest in de gemeenteraad en  
 wat verwacht de burgemeester dat de komende jaren belangrijk zal zijn in deze gemeente?
3. Waarom is het zo belangrijk dat politici duidelijke taal spreken?
4. Wat voor debat hoopt u dat het zal zijn?

00:08 - 00:11 Introductie politieke partijen

De debatleider introduceert de deelnemende partijen en stelt ze allemaal één vraag over hun 
persoonlijke achtergrond. Hoe lang zitten ze al in de gemeenteraad of wat is hun baan? Een korte 
kennismakingsvraag dus. Dit moet een vraag zijn die voor alle politici gelijkwaardig is. Dus niet 
aan de eerste partij een vraag stellen over de geboekte resultaten en aan de andere een vraag over 
zetelverlies. 

00:12 - 01:51 De pitches en de debatten

00:12 - 00:21 Twee pitches met vragen partijen A en B
00:42 - 00:51 Twee pitches met vragen partijen C en D
01:12 - 01:21 Twee pitches met vragen partijen E en F
01:42 - 01:51 Twee pitches met vragen partijen G en H

Iedere politicus krijgt gedurende het verkiezingsdebat één keer de gelegenheid om een pitch 
van anderhalve minuut te houden om uit te leggen wat de belangrijkste verkiezingsbeloften en 
standpunten van zijn partij zijn en waarom mensen op zijn partij moeten stemmen. Deze pitches 
met vragen worden verspreid over het debat. Na iedere pitch volgen er drie en een halve minuut 
(kritische) vragen uit de zaal en eventueel van de debatleider. De debatleider benadrukt dat het 
korte vragen en antwoorden moeten zijn, zodat zoveel mogelijk vragen aan bod kunnen komen.

00:22 - 00:41 Debat over stelling 1 tussen bijvoorbeeld partijen A - C - E - G
00:51 - 01:11 Debat over stelling 2 tussen bijvoorbeeld partijen B - D - F - H
01:22 - 01:41 Debat over stelling 3 tussen bijvoorbeeld partijen A - D - F - G

Alle drie de debatten hebben dezelfde opzet. Alleen de rollen van de deelnemers en de stellingen 
verschillen. De achtergrond en inrichting hiervan staat verderop in deze handleiding beschreven. 



Ieder debat duurt 20 minuten. Het is belangrijk dat alle debatten op tijd gaan. Zorg er daarom 
voor dat er voor alle deelnemers een zichtbare klok meeloopt. Dit kan op de monitor of een 
ander beeldscherm zijn, of via een klok op tafel. Als de deelnemers het maar kunnen volgen. Na 
afloop van ieder onderdeel kan er een kort geluidssignaal volgen, bijvoorbeeld een bel. Dit is het 
teken voor alle aanwezigen dat het onderdeel ten einde is. De opzet is als volgt:

00:00 - 00:02 Debatleider presenteert de stelling en legt kort de achtergrond uit
00:03 - 00:06 Vier debatterende partijen krijgen een minuut om hun standpunt over de 
   stelling duidelijk te maken en verplicht eens/oneens/blanco te stemmen
00:07 - 00:12 Debat tussen vier partijen over stelling onder leiding van debatleider
00:13 - 00:16 De vier niet-debatterende partijen krijgen ieder een minuut om hun standpunt  
   duidelijk te maken en verplicht eens/oneens/blanco te stemmen
00:17 - 00:20 Vragen uit de zaal en afronding debatleider

01:52 - 01:56 Laatste vragen uit de zaal en afronding debatleider

Aan het einde van het debat laat de debatleider het publiek nog een paar
laatste vragen stellen. Ook kan hij/zij zelf nog een aantal vragen stellen. Dit om het
onderwerp zo goed mogelijk te behandelen. Hierin stelt hij/zij ook de opvolging aan de
orde: hoe zorgen we ervoor dat we de zaken die we vandaag afspreken ook daadwerkelijk 
terugzien?

01:57 - 02:00 Slotinterview met burgemeester

Tijdens dit interview vraagt de debatleider aan de burgemeester waar burgers meer informatie 
kunnen vinden over de verkiezingen en de standpunten van de partijen. Wat gaat de gemeente 
nog meer doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen? Hoe kunnen de 
mensen in de zaal verder betrokken raken bij de verkiezingen of bij een partij? Daarnaast kan de 
burgemeester de mensen nog uitnodigen voor de eventuele borrel, zodat ze verder met de politici 
in gesprek kunnen gaan.



Waarom deze opzet?
Bij de voorwaarden voor een goed debat beschreven wij dat partijen duidelijk moeten kunnen 
maken waar ze voor staan, en waar en waarom ze van mening verschillen met andere partijen.  
En dit alles op een duidelijke, eerlijke en aantrekkelijke manier, zodat het debat voor iedereen 
te volgen is. Pitches en debatten over concrete stellingen zijn perfecte manieren om hiervoor te 
zorgen.

Doel van de pitch

Een pitch geeft een partij de kans om over een onderwerp duidelijk te maken waar ze precies voor 
staan. Zo kunnen ze zich onderscheiden van andere partijen, zonder onderbroken te worden. 
Anderhalve minuut lijkt kort, maar wanneer de pitch goed wordt voorbereid is het voldoende 
tijd om een onderscheidend verhaal te vertellen dat aanspreekt. Overtuigingskracht zit niet in een 
gedetailleerd verhaal, maar in het neerzetten van een duidelijk beeld van de partij en een belofte. 
De aansluitende vragen geven anderen de kans om het betoog kritisch te toetsen en biedt degene 
die de pitch gaf de kans om zich te verdedigen.

Doel van het debat over een stelling

Een debat over een stelling zorgt ervoor dat een belangrijk onderwerp grondig wordt besproken, 
zonder dat deelnemers aan het debat continu afdwalen naar andere onderwerpen. Daarnaast 
geeft dit duidelijk inzicht waarover politieke partijen precies van mening verschillen. En dat is 
de belangrijkste vraag waar het publiek een antwoord op wil: wat is mijn keuze? Welke politieke 
partij kan mijn mening vertegenwoordigen? Kortom, één stelling geeft richting aan het debat 
en maakt het debat ook duidelijk te volgen. Daarnaast bieden stellingen de debatleider (en het 
debat) houvast.



4. Goede stellingen

De opzet van iedere debatronde (bij acht deelnemende partijen) is dat vier partijen met elkaar in 
debat gaan, terwijl de andere vier partijen aan het einde de gelegenheid krijgen om het standpunt 
van hun partij kort toe te lichten. De achtergrond van deze opzet is dat het onmogelijk is om 
met acht partijen te debatteren. Dit zou betekenen dat iedere partij niet veel verder komt dan het 
neerzetten van zijn eigen standpunt plus een keer reageren op een andere partij.

In deze opzet creëert u de mogelijkheid tot een echt debat tussen vier partijen en zorgt u er 
tegelijkertijd voor dat aan het einde van het debat duidelijk is wat het standpunt van de andere 
partijen is. 

Met drie debatrondes en acht deelnemende partijen betekent dit dat er vier partijen zijn die 
in twee rondes debatteren terwijl vier andere partijen maar in één debat een hoofdrol hebben. 
Dit is verdedigbaar vanuit de verdeling tussen grote partijen en kleinere partijen. Vrijwel iedere 
gemeente heeft deze verdeling. Grotere partijen hebben gezien het draagvlak dat ze binnen de 
samenleving hebben, het recht op wat meer spreektijd.

Stellingen selecteren
Het voorbereiden van drie goede stellingen is een complexe en tijdrovende klus. Hier mag niet 
over een nacht ijs gegaan worden. Het moet zorgvuldig en transparant gebeuren. 

Stap 1 

De eerste stap op weg naar goede stellingen is het samenstellen van een team van mensen die deze 
taak op zich gaat nemen. Dit kunnen het beste mensen zijn die goed zijn ingevoerd in de lokale 
politiek, maar wel los staan van de campagneteams van de partijen. Denk hierbij aan de burge-
meester, de griffier, de gemeentesecretaris, lokale politieke journalisten en oudgedienden van de 
gemeenteraad. Het is belangrijk dat ook de debatleider onderdeel van dit team uitmaakt. Hij 
moet precies weten wat de achtergrond is van de stellingen, zodat hij/zij zijn taak op het podium 
goed kan uitvoeren en gericht vragen kan stellen. 

Stap 2 

Zodra het team samen is gesteld, wordt eerst een lijst gemaakt van de meest actuele en dominante 
politieke onderwerpen die een rol spelen tijdens de verkiezingen. Dit is simpelweg een lijstje met 
de belangrijkste uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat en waar de meningen 
tussen de partijen over verschillen.

Stap 3 

Vervolgens gaat u per onderwerp bespreken waar het meningsverschil tussen de partijen zit. Dit 
meningsverschil moet vervolgens in de debatstelling naar voren komen. Het analyseren waar 
precies het meningsverschil zit en dit verwoorden tot een goede stelling is de grootste uitdaging. 
Voor een goede debatstelling gelden vijf criteria. Aan al deze criteria moet worden voldaan wil het 
een goede stelling zijn:



1. Het moet meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat

Vaag geformuleerde stellingen met ruimte voor interpretatie zorgen voor onduidelijkheid.  
Het grootste gedeelte van het debat zal in dit geval gaan over waar de stelling precies op slaat. 
Gebruik dus geen jargon in de stelling die de gemiddelde burger niet begrijpt. De ‘Kadernota 
2016’ is misschien voor u gesneden koek, maar zegt het overgrote deel van de burgers uit uw 
gemeente die u met het debat wilt bereiken helemaal niets. De ‘sociale voorzieningen’ is een 
mooi containerbegrip, maar er valt wel heel veel onder. Wilt u het tijdens het debat echt over alle 
sociale voorzieningen laten gaan of gaat het u eigenlijk om de wijkcentra? Zo ja, benoem dit dan 
ook zo in de stelling.

2. Er moet een duidelijk meningsverschil bestaan tussen meerdere partijen over de stelling

De essentie van ieder debat is een meningsverschil. Zonder meningsverschil geen debat. Het is 
precies dit meningsverschil dat u met de stelling benoemt. Maar het moet ook een meningsver-
schil zijn tussen meerdere partijen. Stel dat van de acht partijen die aan het debat meedoen er één 
partij voor de sluiting van de openbare bibliotheek is. Weliswaar is er dan een meningsverschil, 
maar wel één van zeven partijen tegen één partij. Dit levert geen zinvol debat op. Het is ook een 
oneerlijk voordeel van die ene partij om hier over te debatteren. Deze partij kan zich namelijk 
onderscheiden van alle andere partijen, terwijl de rest allemaal ongeveer hetzelfde standpunt zal 
hebben en zich dus niet kan profileren.
 

3. Zorg voor een stevige formulering

Er hoort naast duidelijkheid ook urgentie in een stelling te zitten. Die krijgt u door een stelling 
zo absoluut en dwingend mogelijk te formuleren. De stelling ‘De positie van zwembad De Golfslag 
moet opnieuw bekeken worden’ gaat geen goed debat opleveren. Niemand zal er bezwaar tegen 
hebben om de positie van het zwembad nog eens te bekijken. En wat valt er eigenlijk onder  
‘opnieuw bekijken’? Het is te vaag en te abstract. 
‘De financiering vanuit de gemeente van zwembad De Golfslag moet binnen twee jaar stoppen’ 
geeft wel duidelijkheid en richting. Vermijd dus algemene en vage bewoordingen. Dus geen 
woorden als ‘soms’, ‘regelmatig’ of ‘vaker’, maar duidelijke uitdrukkingen als ‘minimaal twee keer 
per jaar’. 

4. Zet geen argumenten in de stelling

Argumenten horen in het debat thuis en niet in de stelling. Wanneer u een argument in de 
stelling zet, beperkt u het debat op een vervelende manier. Dus niet ‘De gemeente kan vanwege 
de crisis zwembad De Golfslag niet meer betalen en daarom moet het sluiten’. Hier worden de 
argumenten van de voorstanders al in de stelling gezet en dat is niet de bedoeling. De stelling 
moet luiden: ‘De gemeente moet stoppen met het financieren van zwembad De Golfslag’. De 
voorstanders kunnen nu de crisis als argument gebruiken en zo hoort het. Misschien hebben ze 
ook nog wel andere argumenten die niets met de crisis te maken hebben!



5.  De stelling moet zo kort mogelijk geformuleerd zijn

De stelling hoeft alleen het meningsverschil duidelijk te maken en verder niets. Alle andere 
toevoegingen zijn niet nodig en kunnen ook tot onduidelijkheid leiden. Dus niet ‘Na jarenlang 
onderzoek en debatten over de toekomst van zwembad De Golfslag moeten wij nu eindelijk een 
beslissing nemen: het zwembad moet sluiten’. Hier wordt allemaal informatie in de stelling gezet 
die helemaal niet nodig is. De vraag is of het zwembad moet sluiten. Partijen kunnen zelf tijdens 
het debat extra zaken benoemen als zij dit nodig vinden.

Houd er rekening mee dat het formuleren van drie goede stellingen letterlijk uren kan duren. 
Waarschijnlijk zult u er meerdere vergaderingen voor nodig hebben! U zal er namelijk ook voor 
moeten zorgen dat er geen overlap tussen de drie stellingen zit. Daarnaast wilt u ook niet dat 
steeds dezelfde partijen het met elkaar oneens zijn. Idealiter is de samenstelling van voor- en  
tegenstanders steeds anders. Ook moet er rekening worden gehouden met het politieke profiel 
van partijen. Bij een debat over onderwijs moet in ieder geval een rol zijn weggelegd voor een 
partij met een duidelijk onderwijsprofiel. Die hoort dus bij de vier debatterende partijen te zit-
ten, enzovoort. 

Wanneer u denkt een goede stelling te hebben, loop dan in alle rust alle vijf criteria nog een keer 
langs voor een laatste check. Dit monnikenwerk zal zich zeker gaan uitbetalen tijdens het debat. 
U presenteert de burgers dan namelijk drie keer een heldere keuze over een actueel en controver-
sieel onderwerp. Precies datgene waar men op zit te wachten!



5. Rol van de debatleider

De rol van de debatleider is cruciaal tijdens een verkiezingsdebat. De rol is vergelijkbaar met die 
van een scheidsrechter tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd. Het liefst is hij zo onzichtbaar 
mogelijk, maar hij moet er wel staan wanneer het nodig is. Zo niet, dan loopt het debat een grote 
kans om uit de hand te lopen. De debatleider heeft drie belangrijke taken:

1. Bewaken van de structuur

De debatleider bewaakt het programma van het debat. Hij verdeelt de spreektijden en zorgt 
ervoor dat sprekers zich aan vooraf gemaakte afspraken houden. Hij bepaalt tijdens een debat ook 
wie het woord krijgt en kapt sprekers af wanneer ze door elkaar heen praten. Hij legt ook steeds 
aan de zaal uit wat er gaat gebeuren en betrekt ze bij het debat.

2. Bewaken van de inhoud

De debatleider bewaakt ook de inhoud van het debat. Dit is vooral belangrijk tijdens de debatten 
over de stellingen. De bedoeling is dat er alleen gedebatteerd wordt over wat er in de stelling 
staat. Zodra iemand afdwaalt dwingt de debatleider hem terug te gaan naar de stelling. Hij zorgt 
er ook voor dat partijen duidelijk maken wat precies hun standpunt is en dat ze op elkaar reageren.

3. Bewaken van het publieksbelang 

Doel van het debat is dat het publiek aan het einde van de avond een duidelijk beeld heeft van 
waar de partijen voor staan en waar ze van mening verschillen. De debatleider moet zichzelf 
tijdens het debat steeds de vraag stellen of wat er gebeurt helpt om dit te bereiken. Is het goed 
te volgen wat de politici zeggen of is het jargon? Dwalen ze af? Zeggen ze allemaal eigenlijk het-
zelfde? Of gaat het over voornemens die te ver af staan van de belangen van de burgers? Zodra dit 
het geval is moet hij/zij ingrijpen. Eventueel moet hij/zij het publiek betrekken om te controleren 
of het debat daadwerkelijk nog voor iedereen is. Om dit goed te doen, is een ervaren persoon 
nodig die onafhankelijk is en het debat objectief leidt. Hij of zij moet niet mee gaan debatteren 
of onderwerpen gekleurd presenteren. Het is aan de politici om elkaar kritisch te ondervragen en 
om kleur te geven aan het debat. De debatleider bewaakt dit proces. Net zoals de scheidsrechter 
gaat hij nooit mee voetballen!
 



6. Inrichting van het podium

Hopelijk vindt uw verkiezingsdebat plaats in een zaal waar u de mogelijkheid heeft om het 
podium naar eigen inzicht in te richten. Dit is belangrijk, omdat een goede inrichting van het 
podium bijdraagt aan een goed debat. 

Een aantal tips die u kunnen helpen bij een goede podiuminrichting:

1. Laat deelnemers staand spreken in plaats van zittend, zet de sprekers achter een statafel.  
Dit geeft een veel actievere indruk en draagt bij aan een levendig debat.

2. Zorg dat op tafel of via het scherm hun naam en de partij die zij vertegenwoordigen goed 
zichtbaar zijn vanuit de zaal. Voor de gemiddelde burger zijn lokale politici relatief onbe-
kend. Eén keer voorstellen aan het begin van het debat is niet voldoende voor mensen om te 
onthouden wie welke partij vertegenwoordigt.

3. Laat de betreffende stelling tijdens het debat continu in beeld zien. Dit helpt zowel publiek 
als politici om niet af te dwalen van de stelling en helpt ook de debatleider om wanneer dit 
wel gebeurt het debat terug te leiden naar de stelling.

4. Laat alle partijen door middel van een groen/rood/wit bord op hun tafel duidelijk maken 
of zij het eens of oneens met de stelling zijn of er neutraal tegenover staan. Aan de ene kant 
dwingt dit politici tot het maken van een keuze. Tegelijkertijd wordt het voor de zaal duide-
lijk waar de partijen voor staan en helpt het om het debat te volgen.

5. Het is belangrijk dat alle debatten op tijd gaan. Zorg er daarom voor dat er voor alle deel-
nemers een zichtbare klok meeloopt. Dit kan op de monitor of een ander beeldscherm zijn, 
of via een klok op tafel. Als de deelnemers het maar kunnen volgen. Na afloop van ieder 
onderdeel kan er een kort geluidssignaal volgen, bijvoorbeeld een bel. Dit is het teken voor 
alle aanwezigen dat het onderdeel ten einde is.



Tot slot

Bij het organiseren van een debat komen veel zaken kijken. Ook spelen er verschillende belangen. 
Het belang van een politicus is om zoveel mogelijk aan het woord te zijn, omdat dit zijn of haar 
zichtbaarheid vergroot bij de inwoners. 

Het belang van de inwoner is om een goed en begrijpelijk beeld te krijgen van de verschillende 
standpunten van de partijen. 

Het belang van de media is dat er iets gebeurt tijdens het debat wat de moeite waard is om uit te 
zenden of om over te schrijven. Al deze belangen staan soms op gespannen voet met elkaar. 

Wij stellen vanuit democratisch perspectief het belang van de inwoners van de gemeente voorop. 
Dit is ook het meest zuivere argument naar de overige partijen toe om uit te leggen waarom voor 
een dergelijk concept is gekozen. 

Wilt u meer informatie over het organiseren van een verkiezingsdebat voor iedereen, neem dan 
contact op met het Nederlands Debat Instituut via Charleen Dedden (dedden@debatinstituut.nl) 
of met Stichting Lezen & Schrijven via Stefan Leliveld (stefan@lezenenschrijven.nl).

Stichting Lezen & Schrijven
Eén op de negen Nederlandse volwassenen van 16 tot 65 jaar heeft problemen met lezen en 
schrijven. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen niet reageren op (gemeentelijke) berichten, geen 
zicht hebben op hun financiële situatie of moeite hebben met het vinden en behouden van een 
baan. Zij kunnen niet duurzaam participeren.

Omdat laaggeletterdheid de gehele samenleving raakt is het van belang verschillende gemeente-
lijke diensten te betrekken in de aanpak. Denk aan sociale zaken, economische zaken, welzijn, 
onderwijs en inburgering. Investeren in taal zorgt voor positieve effecten op bijvoorbeeld de 
arbeidsmarktpositie, de gezondheidssituatie en de opvoeding van kinderen. 

Stichting Lezen & Schrijven denkt graag mee over de manier waarop ook uw gemeente de 12 
procent van uw inwoners die moeite heeft met lezen en schrijven kan betrekken. Neem hiervoor 
contact op met Stefan Leliveld: stefan@lezenenschrijven.nl 

In het boekje “Feiten & cijfers geletterdheid” staat een handzaam overzicht van de gevolgen van 
laaggeletterdheid en opbrengsten van investeringen voor de samenleving en individu. Dit boekje 
is te bestellen bij Stichting Lezen & Schrijven.



Het Nederlands Debat Instituut
Onze gespreksleiders begeleiden jaarlijks honderden bijeenkomsten voor zowel de overheid als het 
bedrijfsleven. Zinnige interactie staat centraal tijdens deze bijeenkomsten. Sinds 2002 trainden 
we bovendien meer dan 200 gemeenteraden op het gebied van debatteren en effectief vergaderen. 
Ook vanaf 2014 verzorgen we weer inwerkprogramma’s voor gemeenteraden.

Sinds onze oprichting in 1998 zetten we ons in voor goede verkiezingsdebatten, omdat deze een 
belangrijke rol spelen bij de keuze van de kiezer. In 2002 adviseerden wij voor het eerst over het 
concept van een groot lijsttrekkersdebat. Dit was het Radio 1 debat dat de dag voor de moord op 
Pim Fortuyn werd gehouden in Café Dudok in Den Haag. Wij bedachten het - inmiddels veel-
gebruikte - concept, waarbij lijsttrekkers in kleinere groepen tegen elkaar debatteren. Sindsdien 
zijn wij vaker bij de voorbereiding van debatten betrokken geweest. Het RTL 4/BNR lijsttrek-
kersdebat in 2010 en 2012 in Carré is qua debatconcept door ons ontwikkeld. Ook waren we 
betrokken bij het Jeugdjournaal Verkiezingsdebat in 2012. Daarnaast reiken we jaarlijks de 
Debatprijs uit aan de beste debater tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Onze debat-
experts zijn bij ieder verkiezingsdebat aanwezig en publiceren binnen twee uur na afloop een 
analyse op onze website. 

Wist u dat u momenteel (zolang de voorraad strekt!) een gratis exemplaar van het boek ‘Een feest 
van de democratie. De regels voor een goed verkiezingsdebat’ van Roderik van Grieken, directeur 
van het Nederlands Debat Instituut, kunt aanvragen? Mail hiervoor uw naam- en adresgegevens 
naar projectleider Charleen Dedden (dedden@debatinstituut.nl). Ook voor overige vragen 
rondom verkiezingsdebatten kunt u contact opnemen met Charleen Dedden.


