Aanbod voor
raden en raadsleden
2018 - 2022
De lokale democratie is enorm in beweging. Burgers nemen initiatief en organiseren zeggenschap op buurtniveau. Een kritische
buitenwereld pluist de handel en wandel van raadsleden en bestuurders uit en is scherp is op belangenverstrengeling. Er dreigt
polarisatie en tegelijk is er een roep om een ‘inclusieve’ besluitvorming, waarin beter wordt geluisterd naar en recht wordt
gedaan aan belangen en standpunten van minderheden. In veel gemeenten neemt het aantal partijen toe. Ook zien we dat
‘ondermijning’ op de loer ligt, doordat politici kwetsbaar worden en een onderwereld soms zelfs infiltreert in de lokale politiek.
Met al deze ontwikkelingen groeit het besef hoe belangrijk en waardevol een goed functionerende, representatieve democratie
is. Daarvoor is een continue investering nodig in de kwaliteit van de raad als geheel en van de mensen en partijen die in de lokale politieke arena opereren. Hoe eerder de nieuwe raad en zijn sleutelspelers hiermee beginnen, hoe groter de kans op een
vruchtbaar gesprek gedurende de rit over het democratisch functioneren van de raad en een sterk lokaal samenspel.

Startbijeenkomst
nieuwe raad
1. Kennismaken
Wat zijn ieders persoonlijke drijfveren
en ambities in de politiek? Dit gesprek
biedt een basis voor onderling begrip
en zoeken naar verbindingen.
2. Rollen van de raad
Waar wil de raad op sturen in zijn kaderstellende rol? Wat beteknt dat voor
de betrokkenheid en informatieverstrekking over belangrijke onderwerpen? Wat heeft de raad nodig om zijn
controlerende rol goed uit te oefenen?
Hoe kan de raad zijn volksvertegenwoordigende rol goed vervullen (de
zuigkracht van ‘binnen’ weerstaan), ook
in relatie tot burgerparticipatie?
3. Vergadercyclus
Welke structuur en werkwijze vindt de
raad wenselijk voor de eigen situatie,
passend bij een sterk lokaal samenspel
en een echt democratisch proces?
Duur: 1 tot 2 dagdelen

We denken graag mee bij de samenstelling van een inwerkprogramma.
We delen onze expertise en inzichten, kunnen raadssessies begeleiden
en trainingen geven. In dit overzicht
bieden we een aantal ideeën.
We leveren maatwerk en bespreken
wat de gemeente zelf wil en kan en
waar wij de aanvulling kunnen zijn.

Het democratische debat
Het debat is voor de raad het krachtigste instrument om het democratische
proces vorm te geven. Wat ervaart de
raad als een echt democratisch debat?
En wat vraagt dat van de raadsleden?
Wij observeren een raadsvergadering
en eventueel andere bijeenkomsten
met raadsleden (commissievergadering
en/of bijeenkomsten met inwoners).
We koppelen onze observaties terug
naar de raad in een bijeenkomst waarin
we met de raadsleden in gesprek gaan
over de succesfactoren voor een goed
democratisch debat.
Een van de kernpunten hierin is hoe je
het standpunt van de minderheid
verbindt aan het standpunt van de
meerderheid: hoe luister je en verbind
je? En hoe maak je tegelijkertijd duidelijk waar jij als partij voor staat?
Vervolgens gaan we hiermee oefenen,
en vooral met elkaar onderzoeken wat
helpt, individueel maar ook collectief.
Duur: in overleg

Presentatie en media
We oefenen situaties waarin een raadslid kort en krachtig standpunten moet
uitdragen. Zoals een gesprek met een
ontevreden bewoner, een radiointerview, een paneldiscussie bij een
themabijeenkomst.
We hameren op een krachtige kernboodschap, het gebruik van KISS (keep
it short & sweet) en de drieslag.
Herkenbare actuele voorbeelden
illustreren de do’s en don’ts van een
mediaoptreden. Ook is er aandacht
voor de non-verbale communicatie.
In overleg werken we met de camera.
Desgewenst gaan we in op het vormgeven van een social media strategie, met
de voordelen en risico’s van het gebruik
van social media.
Duur: 1 dagdeel

Coaching en training
op maat
Desgewenst coachen wij fracties,
samengestelde groepen of individuele raadsleden op diverse raadsvaardigheden. Voor de efficiency
werken we met whatsapp-groepen,
skype en korte bijeenkomsten.
Ook verzorgen we trainingen over
de organisatie van het raadswerk,
zoals timemanagement, effectief
vergaderen en gesprekstechnieken
bij contact met inwoners.
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Rollen en instrumenten

Integriteit
Wat is integer gedrag? Veel gemeenten
beschikken over gedragscodes, maar
integriteit is eigenlijk niet in regels te
vatten. Uiteindelijk komt het op onszelf
als mens aan. Integriteit gaat om gedrag, houding en communicatie. En in
de kern om ons persoonlijke en collectieve geweten.
Raadsleden staan bloot aan verleidingen. Hoe behoed je jezelf en elkaar
voor uitglijders? Hoe maak je de juiste
morele afwegingen en hoe verantwoord je je keuzes?
Kern van onze aanpak is het voeren van
een goede dialoog over lastige dilemma’s in het grijze gebied (tussen wit en
zwart): wat speelt er allemaal een rol,
welke waarden krijgen meer of minder
gewicht?
We starten met een plenaire verkenning van het begrip integriteit en enkele
filmpjes over duivelse dilemma’s. We
gaan ook in op het begrip ondermijning
en wat dit voor de lokale democratie
betekent. Eventueel doen we een gezamenlijke ‘opstelling in het grijze gebied’
over een dilemma dat in de raad speelt.
Daarbij inventariseren we alle waarden
en argumenten om het onderliggende
waardenconflict boven water te halen.
Daarna of daarnaast bieden we
verschillende workshops aan.
Duur: basisprogramma 1 dagdeel
per workshop 1 dagdeel

• Workshop De glijdende schaal
In een door De Beuk ontwikkeld spel
gaan groepjes raadsleden met elkaar in
debat. Steeds brengt een raadslid een
casus in (gekozen uit een stapel
kaartjes) en leggen de anderen hem of
haar het vuur aan de schenen. Wat is
het omslagpunt? Wanneer ga je anders
denken en waar hangt dat mee samen?
• Workshop Zevenstappenplan
Elk raadslid ontrafelt van een eigen
casus het dilemma en de achterliggende waarden. Wat zijn beginselen en wat
zijn gevolgen? Hoe weeg je om tot een
beslissing te komen?
• Integriteitsgame
Met de hele raad gezamenlijk. Bij verschillende scenario’s onderzoeken
raadsleden hoe ze zouden handelen,
geadviseerd door adviseurs op video,
die het dilemma benaderen vanuit verschillende waarden en optieken: de
jurist, de lokale ondernemer, de burgemeester, de partijbestuurder, de lokale
journalist. Wat vinden de raadsleden
steekhoudend en welke afwegingen
maken ze persoonlijk? Via een app worden hun keuzes en de onderliggende
waarden zichtbaar op scherm.
Zo wordt de spreiding binnen de raad
duidelijk. Daarover voeren we een verdiepend gesprek: welke afwegingkaders
(waarden) vindt de raad belangrijk?
Hoe wil men omgaan met verschillen?
Wat is de bandbreedte? Waar is het
echt: no-go?

Onze ervaring
De Beuk heeft 45 jaar ervaring op het snijvlak burgers en politiek.
We zijn altijd bezig met participatie, cocreatie, samenbrengen van belangen en
overbruggen van tegenstellingen. We begeleiden geregeld gemeenteraden vanuit diverse invalshoeken.
We hebben een lang track record in het ontwerpen van faciliteren van trajecten
voor burger- en overheidsparticipatie, waarbij we ook ambtenaren trainen.
De Beuk verzorgt vanaf begin jaren 90 in opdracht van het Genootschap van
Burgemeesters de klasjes voor alle beginnende burgemeesters.
Ook begeleiden we geregeld colleges en coachen we individuele burgemeesters
en wethouders.

Wanneer zet je als raadslid welk instrument in? Zoals woordvoering, motie,
amendement, interpellatie, initiatiefvoorstel?
En vanuit welke rol? Voor kaderstelling,
controle, volksvertegenwoordiging?
Naast kennis van instrumenten gaat het
vaak nog meer om de manier waarop je
het doet: hoe bereid je een motie voor,
hoe zeg je het, hoe verbind je jouw
punten aan die van anderen, hoe lobby
je met anderen achter de schermen?
Voor deze training doen we een korte
stijlentest. Daarmee krijg je als raadslid
inzicht in de verschillende stijlen die er
zijn, je ontdekt welke stijl jij vooral hanteert en hoe stijlen elkaar binnen een
fractie of raad kunnen aanvullen.
Door middel van ‘stemmen met je voeten’ brengen we een gesprek op gang
over verschillende situaties waarin je
als raadslid keuzes moet maken uit rollen en instrumenten en hoe je deze op
een effectieve manier kunt inzetten.
Duur: 1 dagdeel

Lokaal samenspel
Op onze website is ons praktische
werkboek Lokaal samenspel te
downloaden - over rollen, stijlen en
instrumenten van de raad.
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Politiek onderhandelen

Debatteren

Voorzitten

Als raadslid ben je voortdurend bezig
met onderhandelen: om een meerderheid in de raad te krijgen voor je motie,
om je eigen fractie over de streep te
trekken of om voorwaarden te stellen
aan je stem voor een voorstel van een
collega-raadslid.

We gaan in op de voorbereiding en de
uitvoering van het profilerende en het
meningsvormende debat.
Met een kettingdebat inspireren we
raadsleden om hun argumenten met
elkaar te verbinden.

Een nieuwe raad leidt ook tot nieuwe
voorzitters van raads- en commissiebijeenkomsten. Deze voorzitters vervullen een sleutelrol in het vormgeven van
het democratische proces en in het
doorvertalen van de wensen van de
raad over het democratische debat.

Vanuit de principes van mutual gains
benadrukken we dat onderhandelen
veel meer is dan een spel en dat je
elkaar juist in de politiek altijd weer
tegenkomt in een volgende ronde.
We behandelen de keuze voor een
strategie (markt, laboratorium , arena),
de wijze van communiceren en het
schakelen tussen inhoud, procedure,
proces en relatie tijdens een onderhandeling. In een casus vertalen we theorie
en tips meteen naar een praktijksituatie
en geven raadsleden elkaar feedback.
Duur: 1 dagdeel

We behandelen presentatie, argumentatie, omgaan met drogredenen en
beïnvloeding van het onbewuste,
waarbij politieke framing een belangrijk
ingrediënt is. Praktijkvoorbeelden
komen langs in de vorm van korte fragmenten. Raadsleden oefenen hun debatvaardigheden in een veilige en
prettige sfeer, spelend met taal in duodebatten of op de hot chair.
We bespreken we de invloed van de
omgeving (raadszaal, opstelling, agendering, media) op de loop van het debat en hoe daarop te sturen valt.
Duur: 1 tot 2 dagdelen

Onze werkwijze







In onze trainingen en workshops zit veel dynamiek en interactiviteit.
Onze theoretische inleidingen zijn bondig en helder.
De deelnemers oefenen veel zelf, in een veilige sfeer.
We maken programma’s op maat, in overleg met de griffier en/of raadsleden.
Voor groepen vanaf vijftien deelnemers werken we met twee trainers.
Na een training of workshop zijn we altijd beschikbaar voor vragen per e-mail
of telefoon en voor terugkomdagen.

De training begint met theorie en tips,
waarbij we ingaan op de lokale praktijk.
Thema’s: succesfactoren, sturen op
effectiviteit en sfeer, de kracht van LSD
(luisteren - samenvatten - doorvragen)
en de zeven functies van een
samenvatting. Ook priming (spelen met
de setting van de vergadering) en nonverbale beïnvloeding komen aan bod.
Desgewenst zetten we een camera in.
In een afsluitend rollenspel oefenen zo
veel mogelijk raadsleden als voorzitter,
maar ervaar je ook in andere rollen hoe
een voorzitter de gang van zaken positief of negatief kan beïnvloeden.
Wij observeren raadsbijeenkomsten in
diverse vormen en vullen per voorzitter
een feedbackformulier in aan de hand
van een checklist. We nemen de feedback (telefonisch) door met de verschillende voorzitters. Daarna bespreken we
de hoofdlijnen uit de observaties gezamenlijk, waarbij we inzetten op inzicht
in verschillen in stijl en op gedeelde
uitgangspunten en ambities voor het
leiden van een vergadering.
Duur: minimaal 2-4 dagdelen

Blijven leren
Thema’s om te blijven monitoren hoe
het gaat in en met de raad:






Kaderstellen
Evalueren
met de Eigen Kracht Meter,
een digitale test die De Beuk heeft
ontwikkeld om het functioneren
van de raad te meten
Samenwerken in de regio
Onderhandelen en verbinden,
het proces buiten de formele
gremia om
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