
 

Stap met debat in verschillende waarheden 
Creëer ruimte om verder te komen 

 

 
 

Datum: 16 september 2021 
Tijd: 16.00 tot 21.30 uur  
Spreker: Roderik van Grieken – Nederlands Debat 

Instituut 
Locatie: De Dyck - Woudsedijk-Zuid 43, 2481 NB 

Woubrugge 

Of het nu gaat om het ontwikkelen van concepten, het kiezen van 
innovatieprioriteiten, het opstellen van een strategische visie, er 
zijn altijd meerdere keuzes. Keuzes die niet louter door harde 
feiten beslecht kunnen worden en die je niet wil maken op basis 
van gut feeling. Bij het maken van deze keuzes gaat het er niet 
over om elkaar naar de mond te praten. Je wil juist de randen 
opzoeken, andere invalshoeken en onverwachte argumenten 
gebruiken om met overtuiging te kunnen kiezen en je keuzes met 
kracht te kunnen verdedigen. 

De spelregels en technieken van het (online) debatteren creëren 
de ruimte om scherp en creatief argumenten voor en tegen te 
ontdekken. Om uiteindelijk de eigen mening te overstijgen en 
vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk te kijken. 
Het dwingt je om van voorstander naar tegenstander te switchen 
en de argumenten los te zien van de persoon.  

In deze sessie gaan we onder de kundige leiding van 
Roderik van Grieken van het Nederlands Debat 
Instituut debatteren, leren we concrete 
debattechnieken en ervaren we hoe we dit kunnen 
inzetten in onze eigen organisaties. We ontdekken hoe 
we onze overtuigingskracht kunnen vergroten én hoe 
we beter luisteren naar de stem van de minderheid.  

 
 

 
 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen we o.a. antwoord op de 
volgende vragen: 
 Wanneer in het innovatieproces is het voeren van een debat 

waardevol en wanneer zeker niet? 
 Hoe luister je oprecht naar de stem van de minderheid? 
 Ieder debat start met een stelling – de essentie waarover je 

het eigenlijk niet eens bent. Hoe bedenk je samen een goede 
stelling als basis voor een waardevol het debat?  

 Hoe kun je debat gebruiken om weloverwogen en met 
draagvlak prioriteiten te stellen? 

 Wat maakt iemand overtuigend als spreker? 

 

Alvast een glimp van het programma: 
 Tijdens de bijeenkomst leren we wat debatteren is en 

wanneer het waardevol is en ook wanneer niet.  
 We leren hoe een debat voor te bereiden en op te zetten. 
 We maken kennis met verschillende debattechnieken en gaan 

er vooral ook zelf mee aan de slag. 
 We ontdekken wanneer en waarom een spreker overtuigend 

is en kijken hoe we daar zelf ons voordeel mee kunnen doen.  
 

Kortom een bijeenkomst waar we zowel een goede theoretische 
basis krijgen en zelf doen en leren. Aan het einde van deze 
‘hands-on’ Yellow Cats sessie heb je weer enkele waardevolle 
instrumenten in jouw innovatie toolbox zitten.  
 
Aanwezig? 
Natuurlijk is het voor ons handig (kan d.m.v. reply op deze mail) 
om te vernemen of je er 16 september  weer bij kan zijn*. Mocht 
je vragen hebben, we vernemen het altijd graag. 
 
Verdere data 2021 ook alvast (goed) in jouw agenda?  
 Dinsdag 19 oktober 2021 
 Donderdag 2 december 2021 
 
Hartelijke groet, namens de yellow cats,  
Ed Peelen, Dorien van der Heijden, Kris Brees en Karin Rigterink 
km@yellowcats.nl 
 
* De bijeenkomst is toegankelijk voor leden van de yellow cats 


