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Masterclasses Raadslidmaatschap (GR22) 

De voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vraagt veel van de lokale afdelingen. 
Cruciaal daarbij is het vinden van geschikte potentiële kandidaten voor de lijst en hen de 
mogelijkheid bieden zich te oriënteren en voor te bereiden op het raadslidmaatschap. Lang niet alle 
afdelingen hebben daar de benodigde capaciteit voor. Daarom organiseert D66 Zuid-Holland i.s.m. 
een aantal afdelingen een serie masterclasses over actief worden in de lokale politiek, waar 
geïnteresseerden uit alle afdelingen aan kunnen deelnemen. 

Doel 

Een reeks van informatie- en trainingsbijeenkomsten, die specifiek gericht zijn op leden die zich 
willen oriënteren op een mogelijk raadslidmaatschap. Het doel is afdelingen te ondersteunen bij het 
werven van enthousiaste/talentvolle kandidaten voor de lokale kieslijst, door de deelnemers: 

• op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met verschillende aspecten van het 
politieke bedrijf; 

• te interesseren zich kandidaat te stellen en daarbij hun verwachtingen te managen; 
• persoonlijke vaardigheden te laten oefenen, voor actieve rol in de lokale politiek . 

Opzet & planning 

Sessie 1: ‘Wat doet een raadslid’ (oriëntatie op de lokale politiek)  
MEI – ter ondersteuning van lokale werving potentiële kandidaten 

Sessie 2: ‘D66-er in de lokale politiek’ (verdiepende sessie over de inhoud en het politieke handwerk)  
EIND JUNI/BEGIN JULI – rond de opening van de kandidaatstelling 

Sessie 3: ‘Aan de slag’ (info-training praktisch-inhoudelijke vaardigheden) 
EIND AUGUSTUS/BEGIN SEPTEMBER – voor de sluiting van de kandidaatstelling 

Daarnaast zijn er - na de interne verkiezingen - in januari 2022 verdiepende trainingen gepland, om 
kandidaten op de lijst voor te bereiden op de eerste 100 dagen in de Raad. 

NB In verband met de beperkingen t.g.v. met de COVID-19-pandemie zal sessie 1 en mogelijk ook 
sessie 2 niet fysiek, maar online moeten worden gegeven. 

Organisatie 

De afdelingen Gouda, Den Haag en Leiden verzorgen de masterclasses en vullen die in samenwerking 
met (omliggende) kleinere afdelingen nader in. Daarbij is de bedoeling de specifieke aspecten van 
lokale politiek te benadrukken door onderwerpen, zoals De praktijk van de lokale politiek en Wat 
houdt ‘het vak’ van raadslid in? En wat vraagt het van je? te bespreken in fora met lokale sprekers – 
(eigen) raadsleden en/of wethouders. De regio zorgt met de organiserende afdelingen voor een 
uniform format en voor landelijke inleiders/trainers. 

Kosten deelname 

Sessie 1 - Oriëntatie: gratis  
Sessie 2+3 - Verdiepende sessies: samen €66,- (indien fysiek gegeven) 

Van deelnemers aan de verdiepende sessies wordt verwacht dat ze de raadsledenscan hebben 
gemaakt en de oriënterende sessie hebben gevolgd. 
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ORIENTERENDE SESSIE: ‘WAT DOET EEN RAADSLID?’ 

Doel 

• Kennismaken met het D66 gedachtegoed in de lokale politiek.  
• Inzicht in waar de lokale politiek allemaal over gaat, en waar niet. 
• Begrijpen hoe het politieke bedrijf is georganiseerd en hoe de lokale politiek werkt. 
• Wat het vak van raadslid inhoudt en van je vraagt. 

Programma  

1. Het D66 gedachtegoed in de lokale politiek 

• D66 en het sociaal-liberalisme. 
• Voorbeelden van karakteristieke D66 thema’s en standpunten in de lokale politiek. 

2. Waar gaat de lokale politiek over en hoe werkt het? 

• Waar heeft de lokale politiek iets over te zeggen en waarover niet?  
• Plaats in het bestel. 
• Positie van de raad t.o.v. het college. 
• Waar heb je als raadslid allemaal mee te maken: raad, commissies, presidium, … 
• En verder: gemeenschappelijke regelingen, samenwerking in de (metropool)regio. 

3. De praktijk van de lokale politiek 

• De gang van zaken in de fractie en in de raad. 
• De verschillende rollen van fractie en raadslid in de oppositie en in de coalitie.  
• Hoe speel je het politieke spel? Cases. 
• En hoe doe je dat als D66-er: participatie en open D66 bestuursstijl. 

4. Wat houdt ‘het vak’ van raadslid in? En wat vraagt het van je? 

• Wat is de inhoud en het karakter van het werk?  
• Wat wordt er van een D66 raadslid verwacht?  

(waarden, normen, competenties, houding, gedrag) 
• Hoeveel tijd kost het? 
• Hoe combineer je het met werk/thuis en wat vraagt het privé van je? 
• Wat zijn de sociale en publieke aspecten. 

1E VERDIEPENDE SESSIE: ‘D66-ER IN DE LOKALE POLITIEK’ 

Doel 

• Verdieping D66 uitgangspunten in relatie tot lokale standpunten. Hoe geef je er invulling 
aan? 

• Inzicht in het politieke handwerk; instrumenten in de raad en daarbuiten. 
• Omgaan met complexe dossiers, bovenlokale onderwerpen en verwachtingen van inwoners.  
• Specifiek thema duurzaamheid: achtergronden en betekenis in de lokale politiek. 

Programma  

1. Omgaan met D66 thema’s en onderwerpen in de lokale politiek 

• Recapitulatie D66 gedachtegoed in relatie tot de lokale politiek.  
• Voorbeelden van karakteristieke D66 thema’s en standpunten in lokale programma’s en 

campagnes. 
• Hoe ga je er als raadslid mee om / wat betekent het in de dagelijkse praktijk?  
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2. Effectief opereren in de Raad; instrumenten en rollen 

Zaken voor elkaar krijgen door goede voorbereiding en slim gebruik te maken van  
mogelijkheden en situatie. 

• Hoe krijg je aandacht in de raad voor je plannen, hoe creëer je momentum en draagvlak?  
• Welke instrumenten heb je daarvoor in de raad en daarbuiten? 
• Hoe zorg je dat D66 de agenda (mede) bepaalt, i.p.v. alleen de agenda volgt? 
• Afhankelijk van ‘in het college’ of ‘in de oppositie’. 
• Gebruik/invloed traditionele en sociale media. 

3. Waarom liepen de hazen zo? (Case besluitvorming bovenlokaal onderwerp) 

• Wat is je rol als raadslid bij bovenlokale onderwerpen, waar en hoe kun je sturen? 
(Rol raadslid, Samenspel, Vormen van bovenlokaal acteren, Dilemma’s) 

• Hoe zit het krachtenveld in elkaar? Hoe ga je er mee om als collegepartij? 
• Hoe ga je als raadslid om met burgerparticipatie en de verwachtingen van inwoners? 

4. Algemeen actueel thema 

Voorbeeld: duurzaamheid in de lokale politiek 

• De lokale uitdagingen op het gebied van (vb. Duurzaamheid). 
• Afhankelijkheden en samenhang tussen landelijk, Europees en lokaal beleid. 
• Hoe kunnen we ons lokaal onderscheiden met (vb. Duurzaamheid)? 

2E VERDIEPENDE SESSIE: ‘AAN DE SLAG’ 

Doel  

Trainen van kandidaat-raadsleden op de praktisch-inhoudelijke vaardigheden. 

• Effectief opereren in de raad. Welke vaardigheden komen erbij kijken.  
• Presenteren, debatteren, profileren. Lobby en beïnvloeding op lokaal niveau. 
• Beeldvorming en communicatie in de politiek en hoe ermee omgaan in de praktijk. 
• Hoe presenteer ik mijzelf: als kandidaat voor de Lijstadviescommissie, in de campagne en in 

de raad? 

Programma 

De opzet is dat steeds een stuk theorie over presenteren en debatteren kort aan bod komt, en dat de 
deelnemers vervolgens zelf aan de slag gaan en feedback krijgen van ervaren D66-ers. De insteek is 
door doen te leren en te ervaren hoe het is om jezelf als D66-er te presenteren en het woord te 
voeren. De sessie beoogt de deelnemers optimaal voor te bereiden op een keuze om voor de raad te 
gaan en om hun persoonlijke profiel als raadslid aan te scherpen. 

Onderwerpen zijn:  

• Wat maakt een presentatie een goede presentatie? 
• De 3 vuistregels over jezelf presenteren. Tips en trucs presentatietechniek. 

• Debatteren in de raad, rollen, dualisme, coalitie/oppositie. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vooraf een persoonlijke pitch en een raadsbijdrage 
voorbereiden over een geselecteerd onderwerp, zoals onderwijs, duurzaamheid, gezondheidszorg of 
lokale economie in jouw stad. 


