
 

 

Kunnen raadsleden écht het verschil maken? 
Tijdens de verkiezingscampagne, binnen hun eigen partij en in de gemeenteraad! 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Hoe gaat úw partij het verschil 
maken bij de verkiezingen? 

In maart 2018 vinden in de meeste gemeenten van 
Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Uiteraard is elke politieke partij al volop bezig met 
de voorbereidingen op die verkiezingen.  

Méér dan ooit is het van belang om definitief het 
vertrouwen van de kiezer terug te winnen. En, 
als het even kan: dat die kiezer op uw partij stemt. 
Op de juiste kandidaat.  

Hup! Uit die Comfort Zone!  
Natuurlijk weten wij dat praktisch elke partij 
eigen opleidings- en trainingsprogramma’s heeft. 
Fantastisch! Go For It.  Maar… toch dagen we alle 
partijen, hun (kandidaat-)raadsleden en 

bestuursleden eens uit om uit die (veilige) 
Comfort Zone van de eigen opleidingen te komen. 

Bijvoorbeeld bij Dé Nederlandse Debatclub in 
Amsterdam.  

Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
(2014), bieden wij – in samenwerking met Crown 
Media, Bureau voor Communicatie en Strategie, 
in de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018 weer een 
inspirerend en prikkelend programma aan. 

Daarbij geven we niet alleen een impuls aan de 
persoonlijke (en dus ook politieke!) 
vaardigheden van al uw (kandidaat-)raadsleden, 
maar we leveren tevens een bijdrage aan de 
benodigde professionele(re) profilering van de 
politiek en hun politici.

  

Aanbod BASIC 

125,-- per persoon (incl. BTW) 

Aanbod BRAVE 

225,-- per persoon (incl. BTW) 

5 debattrainingen 
deelnemers kunnen zelf hun trainingsdata kiezen 

10 debattrainingen 
deelnemers kunnen zelf hun trainingsdata kiezen 

1 blogtraining 
Deze training wordt in april 2018 gegeven  
(datum wordt nog nader bepaald). 

1 blogtraining 
Deze training wordt in april 2018 gegeven  
(datum wordt nog nader bepaald). 

1 mediatraining Free Publicity 
Deze training wordt in juni 2018 gegeven  
(datum wordt nog nader bepaald). 

1 mediatraining Free Publicity 
Deze training wordt in juni 2018 gegeven  
(datum wordt nog nader bepaald). 

1 terugkomtraining debat 
najaar 2018 

1 terugkomtraining debat 
najaar 2018 

 

2x kosteloos deelnemen ter kennismaking? Dat kan! 
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat u niet ‘zomaar even’ instapt in ons programma. Misschien 
hebt u zelfs nog nooit van ons gehoord. Daarom kunt u sowieso twee keer geheel kosteloos 

deelnemen ter kennismaking. Gewoon om te zien of u onze aanpak wat vindt en of het bij u past! 
Kijk meteen op www.DeNederlandseDebatclub.nl/KosteloosDeelnemen 



 

 

OVER DE 
DEBATTRAININGEN 

OVER DE 
BLOGTRAINING 

OVER TRAINING 
FREE PUBLICITY 

 
Bij de debattrainingen (max. 18 
personen) wordt veel aandacht 
besteed aan het logisch kunnen 
beargumenteren, het bewijzen 
van de eigen argumenten, het 
omgaan met kritische vragen 
alsook het bewijzen van het 
ongelijk van de debatopponent. 
Ook hebben wij diverse 
oefeningen waardoor de 
deelnemers sneller leren 
schakelen tussen standpunten. 
 
Dé Nederlandse Debatclub is het 
enige debat-trainingsinstituut in 
Nederland dat veel aandacht 
besteedt aan de 1-tegen-1 
debatten. 
 
Daarbij maken we onze debaters 
er van bewust dat ze hun 
boodschap aanpassen aan de 
doelgroep die ze moeten 
overtuigen. 
 
Deelnemers aan onze 
debattrainingen geven feedback 
aan elkaar, waardoor er een appèl 
wordt gedaan op de eigen 
analytische luistervaardigheden; 
die kunnen op hun beurt weer 
worden ingezet bij de eigen 
debatten! 
 
Vanzelfsprekend wordt elke 
debattraining begeleid door een 
professionele en ervaren 
debattrainer van Dé Nederlandse 
Debatclub. 
 

 
Kiezers willen op de hoogte 
blijven van wat politici vinden. 
Het is anno nu eigenlijk een 
‘must’ geworden om structureel 
aanwezig en zichtbaar te zijn in de 
off- en online communicatie met 
de kiezers. 
 
Want, het is en blijft een 
voortdurende uitdaging om 
draagvlak te behouden en te 
creëren. 
Nog veel te weinig politici – met 
name op gemeenteraadsniveau – 
laten zich te weinig zien. 
 
Het regelmatig schrijven en 
publiceren van blogs is één van de 
middelen die kan (die moet!) 
worden ingezet om de kiezer te 
kunnen vertellen waarmee het 
gemeenteraadslid zich bezig-
houdt en wat zijn visie is op 
bepaalde (lokale) kwesties. 
 
Tijdens de blogtraining wordt 
aandacht besteed aan de 
succescomponenten van een 
goed blog, hoe je er in slaagt om 
veel lezers voor je blog kunt 
krijgen én hoe je ingewikkelde 
kwesties in ‘gewone mensentaal’ 
uitlegt.  
Zelfs zéér ervaren politici hebben 
baat bij deze intensieve en 
leerzame blogtraining. Politiek 
bloggen is tegenwoordig een 
onderdeel van de zgn. 
Permanente Campagne. 
 

 
Zelfs in tijden van veel Social 
Media, moet er natuurlijk (toch!) 
ook worden ingezet op 
communicatie met de kiezers via  
de traditionele media, zoals de 
(lokale) kranten en de (lokale) 
radio en TV. 
 
In deze speciale Free Publicity-
training wordt aandacht besteed 
aan de wijze waarop een politicus 
(een raadslid) zijn kans op Free 
Publicity in de traditionele media 
vergroot.  
 
Wij zien dat veel lokale politici 
nog ontzettend veel kansen laten 
liggen! Zonde! Zonde! 
 
We hebben het bij deze training 
over interviewtechnieken, waarbij 
we vanzelfsprekend aansluiten op 
de gegeven debattrainingen. 
 
We geven echter ook heel veel 
handvatten waarmee raadsleden 
hun kans vergroten om in de 
krant te komen. En, hoe 
formuleer je de eigen boodschap 
dan? 
 
Hoe bouw je slim aan een netwerk 
met journalisten?  
 
Hoe creëer je nieuwswaarde?  
 
Hoe kun je dwarsverbanden in je 
communicatie leggen tussen de 
verschillende soorten media? 
 

 

 

 

Crown Media, Bureau voor Communicatie en Strategie 
Dé Nederlandse Debatclub is een samenwerking aangegaan met Crown Media,  
Crown Media houdt zich voor haar eigen opdrachtgevers op strategisch niveau bezig 
met bedrijfs- en productcommunicatie, doelgroepmarketing en 
reputatiemanagement. Het zijn precies de aspecten waar politici zich ook mee bezig 
zouden moeten houden.  Kijk eens op www.CrownMedia.nl  



 

 

Wie geeft de trainingen?  
De meeste trainingen uit het aanbod worden gegeven door Jerry 
Helmers (1968), Sr. Communicatieadviseur bij Crown Media en mede-
eigenaar van Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam. Crown Media, 
Bureau voor Communicatie en Strategie is gestart in oktober 2000. 

Náást zijn communicatiewerkzaamheden is Jerry columnist bij de 
Financiële Telegraaf, waar hij al sinds januari 2011 één keer in de twee 
weken een column publiceert over ondernemerschap in Nederland. 
Tevens is Jerry lid van het ondernemerspanel van BNR Nieuwsradio, 
waar hij regelmatig live op de radio opinieert en debatteert. 

Daarnaast is Jerry verbonden aan de faculteit Communicatie en 
Journalistiek  van de Hogeschool van Utrecht, waar hij 
communicatieplannen van studenten beoordeelt en examineert. 

Sinds 2009 is hij voorzitter van ZZP Netwerk Nederland. In januari 
2016 werd hij door de JOVD-Kennemerland uitgeroepen tot ‘Liberaal 
van het Jaar’, juist omdat hij het liberalisme ter discussie durft te 
stellen. 

 
Over de debatclub en de trainingen 
Dé Nederlandse Debatclub was in het voorjaar van 2013 een initiatief 
van Jerry Helmers en jurist Dennis Bemelmans. Inmiddels is Dé 
Nederlandse Debatclub de grootste debatclub van Nederland.  

Er worden clubavonden voor leden georganiseerd maar intussen 
worden er ook regelmatig workshops, masterclasses en andere 
trainingen gegeven aan bedrijfsleven, businessclubs en 
overheidsorganisaties. 

De missie: ‘Dé Nederlandse Debatclub wil mensen aan zich binden 
die lef en kwetsbaarheid durven te combineren in het willen 
verbeteren van persoonlijke vaardigheden die in ‘het echte leven’ van 
belang zijn, zoals spreken in het openbaar, debatteren, discussiëren, 
kritisch luisteren, onderhandelen en overtuigen. 

 

 

Crown Media 
Bureau voor  

Communicatie en Strategie 
 

Postbus 109 
1170 AC  Badhoevedorp 

tel: 020-6597424 
info@crownmedia.nl  

www.crownmedia.nl  

KvK: 34142298 
BTW: 131381970 B01 

_____________________ 

Het is onze missie om uw 
toegevoegde waarde te 

onderzoeken, te 
(her)definiëren en dan 

uiteindelijk te bewijzen naar 
uw (potentiële) doelgroepen. 

 
Crown Media heeft de ambitie 
om opdrachtgevers aan zich te 
binden die bereid zijn om op 

gezette momenten uit de 
Waan van de Dag te stappen 
en structuur aan te brengen in 

hun eigen 
marketingactiviteiten.  

 
Crown Media werkt voor 

opdrachtgevers in binnen- en 
buitenland. 

Crown Media werkt voor 
opdrachtgevers in het 
bedrijfsleven en bij de 

overheid. 

Dé Nederlandse Debatclub is 
een onderdeel van de  
Crown Media Group. 

www.BlogBoy.nl 
 

www.DeNederlandseDebatclub.nl 
 
 

 



 

 

 

Een selectie van onze opdrachtgevers: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Economische Zaken, De Nederlandse 
Spoorwegen, diverse ROC’s, middelbare scholen, Universiteit van Amsterdam, De Vrije Universiteit, de 
Rabobank, Smart Business Publishers, de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Teylingen, Van Ons Web & App 
Development, Cultuurpodium Hoofddorp, Hogeschool van Utrecht, Het Ondernemersbelang, individuele politici 
en aanstaande politici, ABN AMRO, OKKI – Invisible Nerds, De Belastingdienst, NL Sportspycholoog ®, KEIKO 
Health and Performance Center, Probaat Accountants, bouwbedrijf BAM, individuele ondernemers, werknemers 
en andere belangstellenden die hun overtuigingskracht willen vergroten. 
 

Kijk voor reviews op: 

www.DeNederlandseDebatclub.nl/Reviews 
 

 

 

2x kosteloos deelnemen ter kennismaking? Dat kan! 
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat u niet ‘zomaar even’ instapt in ons programma. Misschien hebt u 
zelfs nog nooit van ons gehoord. Daarom kunt u sowieso twee keer geheel kosteloos deelnemen ter 

kennismaking. Gewoon om te zien of u onze aanpak wat vindt en of het bij u past! 
Kijk meteen op www.DeNederlandseDebatclub.nl/KosteloosDeelnemen 

 

 

Meters maken! 
En, video-opnamen! 
Wij zijn er van overtuigd dat mensen 
betere debaters worden als ze meters 
maken. Al onze trainingen worden 
bovendien op VIDEO opgenomen en 
deze video-opnamen worden ter 
beschikking gesteld aan de deelnemers! 

Al onze deelnemers kunnen zichzelf 
daardoor ook buiten de trainingen om 
kritisch beschouwen en ontdekken 
welke overtuigstijl het beste bij hen 
past.  

Precies hier zit het grote voordeel ten 
opzichte van ééndaagse trainingen; 
onze deelnemers ontwikkelen zich en 
worden steeds beter! 

Dé Nederlandse Debatclub 
Trainingslocatie: Timorplein 21, 1094 CC Amsterdam (Zeeburg) 

Postadres: Postbus 9706, 1006 GE  AMSTERDAM 
Telefoon: 020-6597424 

www.DeNederlandseDebatclub.nl 
info@DeNederlandseDebatclub.nl 


