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onderwerp Richtlijnen voor de oordeelsvorming 
 

 
Hieronder treft u de aantekeningen aan van de twee uiterst succesvol verlopen 
startprogramma-trainingsavonden onder leiding van Debat.nl. 
 
Debat nl heeft expliciet gekeken naar het reglement en de wijziging is in Venlo direct 
toepasbaar. Op basis van een doordachte digitale intake hebben onze raadsleden tijdens 
deze avonden oefeningen gedaan om de kwaliteit van de oordeelsvorming en de effectiviteit 
van ons debat te verbeteren en herhalingen met de besluitvorming te voorkomen. 
 
Om dit nader in de praktijk te brengen wordt in het verlengde van de insteek waarmee is 
geoefend voorgesteld enkele richtlijnen te benoemen voor de oordeelsvorming: 
 
1. De oordeelsvorming is gericht op overtuigen  

Verkennende discussie over de voor- en tegens van het voorliggende raadsvoorstel. 
Je hoeft de wethouder niet te overtuigen, maar elkaar! 
(besluitvorming gaat meer over verantwoording afleggen aan de buitenwereld) 

 
2. Lees geen uitgeschreven tekst voor. 

Een rondje statements is geen oordeelsvorming. 
Oordeelsvorming vraagt om argumentdebatten.  

 
3. Focus op randvoorwaarden i.p.v. op een vooringenomen standpunt 

Cruciaal is de voorbereiding in de fractievergadering. Richt je daar niet op het standpunt, 
maar op de ambities en doelstellingen.  
Je zegt in de oordeelsvorming dus niet “wij zijn tegen”, maar “welke voorwaarden willen 
wij vervuld zien.?” (tactisch twijfelen) 

 
4. Denk niet in oplossingen maar in problemen 

Een goede opbouw van de oordeelsvorming in drie stappen: 

• Wat is ons probleem/ambitie? 

• Welke oplossing hebben we daarvoor (voorlopig standpunt)? 

• Appèl! 
Het appèl is het omgekeerde van een interruptie oftewel een vraag voor een of twee 
specifieke partijen. 

 
5. Pas op voor de negativiteitsreflex (nadruk leggen op zaken waarmee je het oneens bent). 

De oordeelsvorming is een onderzoekende fase: Richt je op de vraag waar ben je het 
met elkaar over eens? 



Notitie 

 2 

 
6. Maak je interrupties effectief: 

Een effectieve interruptie gaat niet over de onderlinge verschillen (passief), maar is een 
open vraag (actief), waar jouw eigen argument in zit. Het gaat dan ineens over jouw 
argument! 

 
 
Het presidium heeft 28 september besloten: 
1. De raadsleden op te roepen bovenstaande zes richtlijnen te hanteren bij de 

(voorbereiding op) de oordeelsvorming 
2. De sessievoorzitters te vragen om de raad hierop strak aan te sturen 
3. Een training voor de sessievoorzitters aan te bieden. 
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Aantekeningen debattraining 1 juni 2022 door Debat.nl 
 
Overtuigen 
Onderscheid: convincing (hard) en persuading (zacht) 

• Persuading leent zich voor oordeelsvorming, als doel elkaar te overtuigen  

• Convincing leent zich voor besluitvorming, derde-partij debatteren/verantwoording 
afleggen aan achterban. 

Het komt nu vaak voor dat er in de oordeelsvorming al sprake is van hard debatteren. 
 
Fractievergadering 
Cruciaal is de fractievergadering, waar vaak in een te vroeg stadium al standpunten worden 
ingenomen, waardoor er geen ruimte meer is voor oordeelsvorming. 
Denk daarom in deze fase niet in oplossingen maar in problemen. Als je hetzelfde probleem 
ervaart kun je waarschijnlijk langs meerdere wegen een oplossing bereiken (jouw wegen). 
Daarom in de fractievergadering niet richten op enkel het standpunt, maar vooral bepalen 
wat de voorlopige randvoorwaarden/ambitie/doelstellingen op een dossier zijn. 
 
Voorbereiden oordeelsvorming 
Vier vragen beantwoorden bij het opbouwen van je betoog: 
1. Wat is het probleem/ambitie? 
2. Voor wie is dat belangrijk? 
3. Hoe lost mijn plan het probleem op/realiseert het de ambitie? 
4. Hoe ziet de toekomst er uit? 
 
Het probleem van de veel voorkomende standpuntdebatten is dat het vooral zenden is 
zonder impact. Daarom streven we naar argumentdebatten. 
De oordeelsvorming zou daarom gefocust moeten zijn op vraag 1 en 3, om zo brede 
consensus te bereiken voor de besluitvorming. 
 
Interrupties 
Interrupties moeten een korte vraag zijn. 
 
Waak in debatten voor de negativiteitsreflex. Negatieve informatie nestelt zich eerder in ons 
brein dan positieve. Nadelen van interrupties met een negatieve insteek is dat dat het enige 
is wat blijft hangen. Je hoort dus niet meer de haakjes naar een positieve uitweg. Je denkt 
dat je duidelijk bent, maar in werkelijkheid blijft er niets hangen van wat je wil zeggen. 
 
Er zit asymmetrie in een interruptie namelijk dat de geïnterrumpeerde veel meer tijd krijgt 
dan jij die de interruptie pleegt. Als je dus interrumpeert op de verschillen (passieve 
interruptie) geef je in feite podium aan de ander. 
 
Daar tegenover staat de actieve interruptie. 
Dat is een open vraag, waar mijn eigen argument in zit! 
Het gaat dan ineens over mijn argument! 
 
Twee typen actieve interrupties: 

• Op het probleem  

• Op de oplossing 
 
Een probleemgestuurde actieve interruptie: ik leg mijn vooraf gedefinieerde probleem bij de 
ander neer. 
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Bij de volgende interruptie: “En als we het daarover eens zijn, hoe kunnen we dan ….” 
Voordeel: je kunt dit gewoon thuis voorbereiden! 
 
Eerst in de eerste interruptie dingen binnenhalen en dan in de tweede de ander meenemen 
(bijvoorbeeld: als u het eens bent voelt u dan voor deze oplossing, bijvoorbeeld mijn motie). 
 
Vraag je af wat het doel is van je interruptie. 
Wil je iets binnenhengelen? Plaats dan een actieve. 
Wil je de verschillen benadrukken (bijvoorbeeld omdat je de ander toch niet meer gaat 
overtuigen)? Plaats dan een passieve. 
 
Het standaard antwoord op een interruptie die begint met “Bent u het met mij eens dat?” is: 
“Nee, want….”. 
Een open vraag biedt je meer aangrijpingspunten. 
 
Je kunt in de situatie komen dat je vooraf weet dat je in de minderheid bent. Wij zijn tegen 
maar minderheid. Wat kunnen wij nog doen in het debat? Je kunt consequent aangeven wat 
jij vindt. Daarmee bepaal je je positie en leg je verantwoording af aan de samenleving. 
 
Tactisch twijfelen 
Een alternatieve aanpak is “tactisch twijfelen”: 
Wij zijn tegen tenzij of wij zijn voor mits. 
Je zegt in de fractievergadering niet wij zijn tegen, maar welke voorwaarden willen wij 
vervuld zien? 
Voorbeeld: wij vragen de andere fracties of zij bereid zijn ook minder en minder hoge 
windmolens te realiseren. 
Tactisch twijfelen is een manier om bijvoorbeeld een amendement aan te zwengelen in de 
oordeelsvormende vergadering. 
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Aantekeningen debattraining 21 september 2022 
 
 
Deelnemers: Luud, Hay V, Wim, Ali C, Bram, Lars, Ton, Remy, Selim, Arzu, Raquel, Peter, 
Leon B, Jade, Vera (allen raadsleden). Harro, Stefan (voorzitters oordeelsvormende 
bijeenkomsten), Rosa, Robin, Yvon en Geert (griffie). 
 
Welke zaken vinden de deelnemers interessant om mee aan de slag te gaan: 

- Onderscheid tussen politieke en technische vragen 
- Tips en tricks om in je betoog valkuilen te zetten 
- Tips hoe je deze valkuilen kunt ontlopen 
- Hoe je in het debat het compromis kunt vinden 
- Hoe kom je tot een effectieve woordvoering? 
- Hoe maak je gebruik van interrupties? 
- Hard op de inhoud zijn en zacht op de persoon 
- Hoe kun je snel switchen/reageren tijdens het debat 
- Voorbereiding van het betoog 
- Drogredenen en cirkelredeneringen vermijden 
- Op het juiste moment interrumperen. 

 
Onderwerp van het oefendebat: De stadsprins moet om het jaar een vrouw zijn. 
 
Voorafgaand aan de beeldvorming 

- Voorstel/stukken lezen 
- Eventueel al praten met betrokkenen 
- Evalueren met de fractie 

 
Beeldvorming 
Een goede oordeelsvorming begint in de beeldvorming. 
Valkuil: je weet niet wat je niet weet. 
Horizontale beeldvorming: proberen er achter te komen waar de ambtenaar het niet over 
gehad heeft. 
Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als we het niet doen? Wat zijn de knelpunten op dit dossier? 
 
Stel als presidium (inhoudelijke en format-technische) eisen aan de beeldvorming, zoals 
“schets twee alternatieve scenario’s” 
Welke vragen wil jij beantwoord hebben? 
 
Verticale beeldvorming: 
De ambtenaar geeft een presentatie en naar aanleiding daarvan stel je (tijdens of achteraf) 
verdiepende/verhelderende vragen.  
 
Drie elementen voor een goede beeldvorming: 

1. Eisen stellen aan het format (sturing): wat wil ik in de presentatie zien? 
2. Welke vragen kun je stellen voor een horizontale beeldvorming? 
3. Verticale beeldvorming n.a.v. de presentatie 

 
Voorbeeld van eisen (casus Prinses Carnaval): 
Doel, beoogd effect, aanleiding, draagvlak, kaders in relatie tot financiële paragraaf, 
kwaliteitseisen, alleen stadsprins of alle prinsen, afdwing mogelijkheden, en hoe met andere 
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diversiteitskenmerken, we willen tussentijds vragen kunnenstellen, scenario’s, format: 15 
minuten met max 5 min. uitloop, interactief. 
* En als je de eis stelt dat een beeldvorming interactief moet zijn: wat betekent dit dan 
precies? Bijv. een coöperatieve werkgroep/een kahoot. 
 
Technische vs. politieke vragen: 

• Technische vraag gaat op zoek naar informatie, feitelijkheid 

• Politieke vraag gaat op zoek naar motivatie. 
 
Voorafgaand aan de oordeelsvorming 
Na afloop van de beeldvormende bijeenkomst, zelf naar ‘buiten’ voor de beeldvorming. 
Tijdens de fractievergadering een voorlopig standpunt + de speelruimte bepalen: Dit zijn de 
punten waarover we met andere fracties in debat zouden willen gaan. 
 
Oordeelsvorming: probleem of ambitie centraal 
 
Een rondje statements is geen oordeelsvorming 
Is de oordeelsvorming echt oordeelsvormend of alleen oordeelsgevend? 
 
Appel: tegenhanger van de interruptie 
Als je vanaf nu een betoog maakt, zet daar dan ook de vragen bij die je hebt en voor wie. Je 
eindigt je betoog met een appel, dat is een vraag voor een of twee specifieke partijen. 
 
Denk niet in oplossingen maar in problemen 
Veel mensen zijn hard op hun standpunt, maar soepel op hun probleemstelling of ambitie. 
Beter is de volgende opbouw van de oordeelsvorming in drie stappen: 

1. Wat is ons probleem/ambitie? 
2. Welke oplossing hebben we daarvoor (voorlopig standpunt)? 
3. Appel 

 
In een goede oordeelsvorming zie je de moties en amendementen ontstaan. 
 
Een vraag om jezelf te stellen aan het eind van je termijn is of je  voldoende informatie hebt 
gekregen om te standpunt te bepalen. 
Pas op voor de negativiteitsreflex (nadruk leggen op zaken waarmee je het oneens bent). De 
oordeelsvorming is een onderzoekende fase: waar ben je het met elkaar over eens? 
 
Vaak zijn interrupties meer uitwisseling van standpunten dan vragen en uitlokking. 
 
Tip voor interrupties: 

• eerst vragen hoe de betreffende persoon/fractie erin zit 

• dan vervolgvraag of zij het eens zijn dat (of ze mee willen op jouw weg) 
 
Stap niet in de valkuil meer bezig te zijn met de ander, het invullen wat hij/zij vindt, dan met 
je eigen standpunt. 
 
Besluitvorming 
We willen af van herhaling van zetten tussen oordeelsvorming en besluitvorming, dat is het 
primaire verbeterdoel. Ter discussie staat de vraag waar de besluitvorming in Venlo precies 
over gaat: wat is het doel?. Het is belangrijk hetzelfde beeld te hebben over het het doel van 
de vergadering (waar gaat hij precies over?).  
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Daar waar het bij de oordeelsvorming gaat om de uitwisseling van argumenten gaat het bij 
de besluitvorming in Venlo over het afleggen van verantwoording naar de stad en de 
standpuntinname (het besluitvormingsproces) ten aanzien van moties en amendementen.   
 
 
 
 
Samenvattend: 

• Stel als presidium (inhoudelijke en format)eisen aan de beeldvorming en stel horizontale 
en verticale vragen. 

• Technische vragen stellen we voorafgaand aan de oordeelsvorming: in de 
beeldvormende fase. We zien er samen op toe dat in de oordeelsvorming geen 
technische vragen worden gesteld.  

• Schrijf je bijdrage niet uit voor de oordeelsvorming. 

• Steek in de oordeelsvorming alleen in op je probleem/ ambitie 

• Ga het open gesprek als raad met elkaar aan en ga op zoek naar overeenkomsten (“Is er 
iets in mijn betoog dat u wèl aansprak?”) 

• Begin er gewoon mee!! Spreek met elkaar af dat je tijdens de oordeelsvorming met 
elkaar in gesprek gaat door een appel uit te voeren (wacht niet tot de anderen het doen). 

• Ga met elkaar in gesprek, zo voorkom je dat de oordeelsvorming enkel draait om vragen 
stellen aan de wethouder en beantwoording van deze vragen. 

 
 
 
 


