
FEBRUARI 2020 TALENTONTWIKKELING EN OPLEIDING

Ons trainingsprogramma ‘20-‘21 
D66 Noord-Holland investeert graag in de ontwikkeling van politiek- en 
bestuurlijk talent. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is er een breed 
aanbod voor verschillende doelgroepen. 

Alle opleidingen en talentstimuleringsprogramma’s die D66 Noord-
Holland organiseert vallen onder de D66 Academie. 

In dit programmaboekje vindt je een overzicht van D66-opleidingsbijeen- 
komsten. Wij zien je graag bij een van onze regionale trainingsdagen. 
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Onze vijf richtingwijzers 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Daarom zien 
we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo 
creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wat 
mensenbloed zichzelf en anderen kunnen doen is veel 
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met 
respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons 
heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus 
geen gebruiksartikel. Wij willen stoppen  met het uitputten en 
vervuilen van onze leefomgeving. Wij willen dat in de discussie 
over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu beargumenteerd wordt. 

Denken handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren 
met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld 
en sluiten niemand uit. Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met 
minder oorlog en conflicten. 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn 
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor de 
verschillen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met 
elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want 
daar worden we allemaal beter van. 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid 
voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht 
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. Die waarden zijn universeel en zonder meer 
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf 
en van anderen. 

2

Onze vijf 
richtingwijzers.



FEBRUARI 2020 TALENTONTWIKKELING EN OPLEIDING

De waarde van opleidingen 

Inleiding 

D66 Noord-Holland biedt raadsleden, wethouders, lokale bestuursleden, statenleden en talenten 
een divers opleidingsaanbod. Dit opleidingsaanbod is bedoeld voor leden die willen werken aan 
hun politieke of bestuurlijke  ‘loopbaan’ binnen de partij. Maar ook om meer gelijkgestemden in de 
provincie te ontmoeten. 

Tijdens landelijk georganiseerde bijeenkomsten constateer ik vaak dat de afstand tussen lokale 
leden en het landelijk bestuur voor velen te groot is. Veelal kom ik dezelfde leden tegen en mis ik 
nogal veel Noord-Hollandse leden. Om deze kloof te dichten zijn wij als regiobestuur begonnen 
met het opzetten van een Permanente Talentencommissie, een Permanente 
Campagnecommissie en sinds kort is ook een Opleidingscommissie van start gegaan. 

Met het organiseren van diverse trainingen in de regio hopen wij dat (actieve) leden elkaar meer 
zullen treffen en ervaringen willen delen. 

De trainingen hebben ondermeer als doel -nieuwe- kandidaten voor te bereiden op hun rol als 
raadslid, statenlid, wethouder of afdelingsbestuurslid. Door hen te versterken op diverse 
belangrijke thema’s en in vaardigheden voor hun rol als volksvertegenwoordiger in Raad en 
Staten. Daarnaast bieden de trainingen voor zowel de nieuwe als de ervaren kandidaten een 
kans om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkelpunten. Een overkoepelend doel van 
de trainingen is het smeden van een succesvol team van nieuwe en ervaren leden om een goede 
toekomstige samenwerking te maximaliseren, zowel binnen de fractie als het afdelingsbestuur. 

Masterclass Amsterdam 

Sinds 2010 organiseert D66 Amsterdam een Masterclass, deze is ook toegankelijk voor leden in 
de regio. In september start de tiende masterclass-sessie. Tijdens deze sessies krijg je 
praktische trainingen en volg je bijeenkomsten over actuele politieke thema’s. Zo leer je alle 
aspecten van de partij, train je je politieke vaardigheden en bouw je een eigen netwerk op binnen 
D66. 

Regio-congres Noord-Holland 

Zaterdag 24 oktober 2020 organiseren wij een regio-congres in het Provinciehuis te Haarlem. Je 
kunt dan kennismaken met ministers en leden van de Tweede- en Eerste Kamerfractie. Plenaire 
sprekers en workshops zijn onderdeel van deze bijzondere dag. 

Spreekuur 

Wil jij je verder ontwikkelen binnen de partij, maar weet je nog niet goed hoe je dat moet 
aanpakken? De Permanente Talenten Commissie houdt tijdens regionale bijeenkomsten vaak 
een spreekuur en helpt je op weg. Kijk op de website wanneer deze worden gehouden. 

Raymond van Haeften 

Talentontwikkeling & Opleiding Regio Noord-Holland 
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            Trainingsprogramma 2020-2021 

 

                      Leergang Politieke Vaardigheden 

        De leergang bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten van een         
 dag. Het programma bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende  
 kennis- en ontwikkelgerichte sessies. Hierbij ligt de nadruk op het   
 opereren in de politieke setting. In het programma staat zowel het   

 lerend effect van het individu als de deelnemersgroep centraal en   
  zijn er verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Daarnaast biedt 
  de leergang een mooie kans om je regionale D66-netwerk uit te   
  breiden. 

Voor wie? Raadsleden en commissieleden 

Wanneer? maart - juni 2021 

Waar? Haarlem 

Wat kost het? €150,00 incl. maaltijden en afsluitend diner. 

 

Rondom het raadsdebat 

Deze training gaat vooral in op de voorbereiding van het raadsdebat. 
Hoe ga je om met alle vergaderstukken? Hoe bepaal je als fractie je 
doelstelling en het D66 standpunt en op welke manier kun je 
anticiperen op het politieke spel in een commissie- of 
raadsvergadering? Daarnaast krijg je tips voor het opbouwen van je 
betoog of debat. 

Voor wie? Raadsleden, commissieleden en leden 

Wanneer? 6 maart 2021 

Waar? n.t.b. 

Wat kost het? €25,00 

4



FEBRUARI 2020 TALENTONTWIKKELING EN OPLEIDING

               Raadsinstrumenten in de praktijk  

De training gaat over de vele instrumenten die een raadslid ter 
beschikking heeft in zijn kaderstellende, controlerende en 
vertegenwoordigende rol. In deze module wordt er zowel stil gestaan 
bij de formele als informele instrumenten. Wanneer is welk instrument 
het meest effectief, hoe zorg je ervoor dat ze door (te) veelvuldig 
gebruik niet ‘bot’ worden en is er een ‘D66-manier’ om de instrumenten 
in te zetten? 

Voor wie? Raadsleden en commissieleden 

Wanneer? 28 september 2020 

Waar? Haarlem 

Wat kost het? €25,00 

 

            
          Debat- en presentatietrainingen 

Tijdens een debat probeer je het publiek te overtuigen van jouw 
standpunt. Maar hoe zorg je dat die mening gehoord wordt? Hoe 
vergroot je jouw overtuigingskracht? Hoe ga je om met lastige 
vragen in een discussie? Wat zijn geschikte argumenttechnieken? 
Deze thema’s komen aan bod tijdens de training. Wij bieden deze 
training aan voor zowel beginnende als ervaren raadsleden.  

Beginnende raadsleden leren basisbeginsels en -vaardigheden van debatteren. De training voor 
ervaren raadsleden zal verdieping aanbrengen en gericht zijn op specifieke skills binnen het 
debatteren. 

Voor wie? Raadsleden, commissieleden en leden 

Wanneer? 13 februari 2021 

Waar? n.t.b. 

Wat kost het? €25,00 
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                   Follow the Money 

Als raadslid kan de gemeentelijke begroting je nog voor veel dilemma’s 
stellen. Hoe doorgrond ik die 100+ pagina’s, waar zit financiële ruimte 
voor mijn plannen, welk geld is  geoormerkt? En op welke momenten in 
de begrotingscyclus kan de Raad (en dus mijn fractie), als hoogste 
orgaan in de gemeente, invloed nemen, sturen, controleren? Wat is de 
visie van D66 op het maken van keuzes met financiële consequenties? 
Het kan verleidelijk zijn om je fractievoorzitter of financieel specialist 

hierin de regie te geven. Daarmee geef je ook al veel invloed uit handen. 
Kennis is macht. Lokale politiek gaat vaak over de verdeling van schaarse middelen, ook voor 
bijvoorbeeld een woordvoerder zorg is het dus cruciaal. Tijdens deze  module ga je, onder 
begeleiding van een wethouder financiën en een ervaren raadslid, aan de slag met realistische 
cases en voorbeeldbegrotingen. 

Voor wie? Raadsleden en commissieleden 

Wanneer? 14 september 2020 

Waar? Haarlem 

Wat kost het? €25,00  

                            Workshop dualistisch profileren 

In deze workshop wordt door middel van theorie en praktijk ingegaan 
op de samenhang tussen de  fractie en de D66-bestuurder in een 
coalitie. Zo wordt onder andere aandacht besteedt aan geschreven en 
de ongeschreven regels van het dualisme en hoe we hier als D66’ers 
mee omgaan of misschien mee om moeten gaan. In het tweede 
gedeelte van de workshop wordt ingezoomd op de individuele situatie 
van jou als raadslid en ga je aan de slag met het scherp krijgen van de 
onderwerpen en doelen waar je je de rest van je ambtstermijn op wilt 
focussen.  

Voor wie? Fractieleden die in de coalitie zitten. 

Wanneer? 10 april 2021 

Waar? Hoofddorp 

Kosten? €25,00 
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                                 Interview en communicatietechniek 

Omgaan met de media: voor veel bestuurders en politici een 
noodzakelijk kwaad. Hoe gaat u om met lastige vragen, journalisten die 
koste wat kost hun eigen gelijk willen halen en negatieve framing?  
Journalisten kunnen uw reputatie maken of breken. En terecht: een 
kritische pers is nu eenmaal onderdeel van een goed lopend land. Maar 
hoe kunt u dan uw reputatie veilig stellen? Door slim uw boodschappen 

te kiezen en helder te zijn in de feiten. Door pro-actief de media te betrekken en uw verhaal goed 
voorbereid te hebben. En door goed te begrijpen wat het belang en de behoefte van de journalist 
en zijn of haar doelgroep eigenlijk is. Deze en andere zaken keert u allemaal op de mediatraining. 

Voor wie?  Iedereen die in contact komt met de media. Raadsleden, wethouders 
woordvoerders, statenfractieleden, gedeputeerden en burgemeesters. 

Wanneer? 15 mei 2021 

Waar? Hilversum en Haarlem 

Kosten? €65,00 

                   Reflectiegesprekken 

In een reflectie- of functioneringsgesprek staat het functioneren van 
het raadslid of wethouder centraal, niet het beoordelen. Tijdens de 
training leer je de juiste vragen te stellen tijdens zo’n gesprek. Het 
competentieprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Natuurlijk is er ook 
veel ruimte voor het oefenen van gesprekken. 

De training richt zich op afdelingsbestuurders en fractievoorzitters die 
reflectiegesprekken (gaan) voeren met gemeenteraadsleden en/of 

wethouders. In de training zal het verloop van het reflectiegesprek geschetst worden. Er wordt 
geoefend met gesprekstechnieken volgens de STARR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat, 
Reflectie).er wordt veel aandacht besteed aan vragen stellen: met welke vragen kun je beter 
inzicht krijgen op de competenties van politici? 

Voor wie? Afdelingsbestuurders en fractievoorzitters. 

Wanneer? 17 juni 2020 

Waar? Haarlem 

Kosten? €30,00  
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        Integriteit in de politiek 

  

Moraal van de macht en integer besturen hebben direct met elkaar te 
maken. Bestuurders en politieke partijen zouden zich veel meer moeten 
bezig houden met integriteit, met de eigen politieke en bestuurlijke 
moraal. De morele agenda van D66 verliest aan geloofwaardigheid zolang 
die moraal niet of maar mondjesmaat verbonden wordt met de integriteit 
van het handelen van de eigen partij, politici en bestuurders. 

Voor een verbreding en verdieping van de sociaal-liberale waarden en normenagenda is het 
daarom allereerst nodig om de vraagstukken rond de moraal van de macht en de integriteit van 
politiek en bestuur de aandacht te geven die ze verdienen. 

Voor wie? Bestuurders, raadsleden en commissieleden 

Wanneer?  26 augustus 2020  

Waar? Haarlem 

Kosten? €60,00 

           Politiek Actief 

 
D66 biedt aan de hand van de materialen van ProDemos een 3-delige 
cursus aan. Deze cursus is opgebouwd als trechter. We beginnen heel 
breed: Hoe verhouden overheden zich tot elkaar? Wat zijn ieders taken?  
Wat is het huis van Thorbecke ook alweer? Hoe werken verkiezingen? 
De tweede bijeenkomst gaat over gemeente: Wat doet een gemeente? 

Wat is een P&C cyclus? Wat is de vertrouwensregel tussen college en raad? De derde bijeenkomst 
gaat helemaal over de raad: Hoe ziet een gereedschapskist van een raadslid er eigenlijk uit? Waar 
staan verschillende fracties in jouw gemeente voor? 

Voor wie? Leden die interesse hebben om politiek actief te worden. 

Wanneer? Voorjaar 2021 

Waar? Haarlem 

Kosten? €50,00 
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          Masterclass: wie het beste verhaal   

       vertelt, wint 

 

Aansprekende en kristalheldere boodschappen vertellen is cruciaal voor 
iedere politicus of campaigner. Toch maken we onze politieke verhalen 
vaak lastig en afstandelijk. Sluiten politici te weinig aan bij de 
belevingswereld van de kiezer. Schenden we vrijwel iedere regel waar een 
goed verhaal aan moet voldoen. Dat kan anders. 

Deze masterclass is zeker net zo interessant voor iedereen die werkzaam is 
in een private of publieke omgeving. We nemen deze avond de politiek als 
voorbeeld. 

Voor wie? Leden, raadsleden en commissieleden. 

Wanneer? 9 maart 2021 

Waar? Haarlem 

Kosten? €25,00 

      Crash course sociaal-liberalisme  

Wil jij in vijf avonden meer leren over de ins en outs van het sociaal-
liberalisme en hoe jij dit in de praktijk brengt? Heb jij politieke ambities? 
Tijdens deze cursus wordt je bijgespijkerd over de 5 richtingwijzers van 
D66, de uitdagingen voor de toekomst en hoe een sociaal-liberaal hier 
tegenaan zou kunnen kijken op lokaal en regionaal niveau. Na de 
theorieavonden leer je op de vierde avond hoe je de standpunten van 
D66 op een duidelijke manier kunt verdedigen en uitleggen. 

Voor wie? Leden, kandidaat raadsleden 

Wanneer? 22 en 29 september - 13, 20 en 27 oktober 2020 

Waar? Haarlem 

Kosten? €66,00 
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