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Beste Alfred, 

Naar aanleiding van ons gesprek vandaag zoals beloofd nog even in bulletpoints de belangrijkste 

zaken. In de bijlage vindt u tevens een paar sheets die relevant kunnen zijn. Mocht u nog meer 

info willen, kan dat natuurlijk altijd. 

Wat erg goed gaat 

Stijl is to the point en scherp: heel duidelijk 

Sterk in het duale debat, complimenten! 

Overtuigende stijl van presenteren, trekt op natuurlijke manier aandacht aan 

Wat nog beter kan 

1). Weerleggingen actief delen. Vaak volgt er een constatering van een fout of een inconsistentie 

bij de ander, maar wordt het niet aan het standpunt gekoppeld. Een voorbeeld is: "dus asfalt is 

een doel op zich?" de weerlegging is nog niet compleet, omdat de "en dus" ontbreekt: namelijk, 

wat betekent dit en waarom is dat erg? Een actieve vraag kan daar bij helpen: "vindt de PVV 

asfalt een doel op zich, en als dat zo is..." Zo komt het debat daarvoor meer op gang en moeten 

ze ook reageren op de weerlegging. 

2). Zo nu en dan 'persuaden.' De stijl van confronteren in de 2e termijn (convincen) kan erg sterk 

zijn. Met een andere stijl variëren kan soms echter ook overtuigend zijn, door bijvoorbeeld op 

punten van de andere partij aan te geven waarom iets klopt of juist niet klopt (heel goed was dus 

het voorbeeld bij de PVV waar het juist geld opleverde). Op hun punten het debat winnen of ze 

uitdagen maakt het verhaal nog sterker, en overtuigd ook kiezers/kijkers die het misschien niet 

met uw eigen punten (convince punten) eens zijn. 

3). 'Rattenstreken' pareren. Deze zaken het liefst benoemen of gebruiken in uw eigen verhaal. 

Dus: "het gaat niet om mij, het gaat om dit punt" bijvoorbeeld. Ga er vooral niet in mee maar 

schep wel duidelijkheid dat het niet in de discussie thuishoort als de voorzitter dat niet doet. 

Klein aandachtspuntje 

- handgebruik: wellicht goed om eens op te letten om het ondersteunend te gebruiken aan uw 

verhaal. 

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat natuurlijk graag. Veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

Tomas Beerthuis 
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