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KORT EN KRACHTIG ONLINE 
OVERTUIGEN 

GELDERLAND ACADEMIE

Workshop vrijdag 22 januari 2021

14:30-15:15 uur

Nederlands  Debat Instituut

Trainer : Arthur Noordhuis

Overtuigtips bekijken: youtube.com/debatinstituut

Overtuigtips lezen: debatinstituut.nl/bibliotheek
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❖ Inzichten en technieken voor kort en krachtig online overtuigen 

❖ Oefeningen 

❖ Tips en feedback en nieuwe inzichten 

❖ Afronding

Programma

Workshop Krachtig online overtuigen

Vals dilemma: Rondje saaie monologen of totale chaos?

Aanvullen, aansluiten of aanscherpen?

Waarover is iedereen het eens, waarover precies oneens?

Vergaderdynamiek

Argumentatie
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http://www.youtube.com/debatinstituut
https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/
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1. Welke emotie en welke argumenten moet vooral blijven hangen en bij wie?

2. Wat is jouw kernboodschap met bijbehorende genummerde labels

3. Langzaam-snel-langzaam. Begin en eindig nadrukkelijk. Uitleg en toelichting kan vaak vlotter.

4. Krachtige eerste en laatste zin. Pakkende zinsconstructies.

5. Welke indruk maakt je lichaamshouding: Open of gesloten, rust en welke gebaren?

6. Stemgebruik en woordkeuze

Inzichten en tips

Kort en krachtig online overtuigen

Wat is de kernboodschap 
in één pakkende zin? 

1. Nummeren

2. Labelen

Een heldere structuur

Korter is beter

Wat zijn de belangrijkste argumenten bij deze kernboodschap in 

korte pakkende trefzinnen? 

Bijvoorbeeld:

▪ 1) Sneller 2) Makkelijker, 3) Voordeliger

▪ 1e Goed voor de duurzaamheid en 2e Beter voor  de inwoners

Wat zijn labels?

Korter is beter

1. Kies een motie of een ander raadsvoorstel

2. Benoem een pakkende kernboodschap van jouw fractie

3. Bedenk de bijbehorende pakkende labels bij deze kernboodschap

4.  Schrijf de kernboodschap en labels in de chat

(De labels nog niet uitwerken)

Opdracht labelen

Korter is beter

Pakkend spreken
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https://www.youtube.com/watch?v=ypSKDY4Jp3g
https://www.youtube.com/watch?v=ypSKDY4Jp3g
https://www.youtube.com/watch?v=ypSKDY4Jp3g
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Drieslag Goed voor ‘A’ Goed voor ‘B’. Goed voor ‘C’

Anafoor Dit betekent X, Dit betekent Y, Dit betekent Z

Climax Dit is niet alleen goed voor onze gemeente, het straalt positief uit 
naar onze provincie en heel Nederland profiteert hiervan!

Drie stijlfiguren op een rij 

Pakkend spreken

Barack Obama

Victory speech

Tot slot

BLIJVEN OEFENEN?

Leer alles over leiderschap, 
beïnvloeden, presenteren, 

vergaderen & onderhandelen.

Abonneer je op
ons YouTube-kanaal

WWW.YOUTUBE.COM/DEBATINSTITUUT

Meer lezen?

WWW.DEBATINSTITUUT.NL
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https://www.youtube.com/debatinstituut
https://www.facebook.com/debatinstituut
https://www.twitter.com/debatinstituut
https://www.youtube.com/debatinstituut
https://www.linkedin.com/school/nederlands-debat-instituut/
https://www.instagram.com/debatinstituut

