
 

 

 

 

Hoe maak je indruk? 
Op gesprek bij (een) politieke partij(en) 

Jullie hebben een afspraak gemaakt met een politieke partij (of andere partner ) waar jullie graag 

de stand- of strijdpunten van kinderen en jongeren uit de doeken willen doen. Yes! Zenuwachtig 

hoef je daar niet voor te zijn, mits een kleine voorbereiding. Hieronder vind je verschillende 

vormen terug die kunnen worden gebruikt om standpunten te verduidelijken en extra in de verf 

te zetten. Wees je van één ding bewust: Politiekers blijven ook mensen en ze zijn altijd op zoek 

naar interessante gegevens over de doelgroep jeugd.  

 

Powerpoint  
Een presentatie wordt vaak voor formele uiteenzettingen gebruikt. Het is interessant 

om cijfergegevens te tonen, grafieken toe te lichten, sfeerbeelden te tonen van een 

plaats waar je iets wil over zeggen. Heb  je enkel wat tekst dan is het niet altijd ideaal 

om een powerpoint te gebruiken. Hier nog wat handige tips: 

 

• Te veel bullets maken je presentatie saai en voorspelbaar 

• Liever veel beelden en minder tekst waar je een  verhaal bij kan vertellen 

• Voeg eventueel een lege slide toe en geef een opdracht – hoe zou u dit invullen? 

• Beperk de animaties (die kunnen vastlopen) 

• Maak gebruik van een sjabloon (als jullie dat hebben) 

• Check of er een beamer en laptop aanwezig zijn die werken 

Prezi 
Naast Powerpoint heeft Prezi aan populariteit gewonnen. De zoemende presentatie biedt heel 

wat extra mogelijkheden. Zo kan je beweging in je presentatie brengen maar let er op dat je je 

publiek niet duizelig maakt. Direct linken naar Youtube filmpjes, muziek en afbeeldingen zijn een 

grote meerwaarde. Het enige nadeel kan zijn dat je zeker over een goede internet verbinding 

moet beschikken. De zoemende presentatie kan je ook in een pdf downloaden als 

je niet over internet beschikt. Deze website biedt een aantal heel leuke templates 

aan, gratis en voor niets. Surf hier naar de website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/dashboard/next/


 

 

 

 

 
Gesprekstechnieken & tips 
Er zijn heel wat gesprekstechnieken om je tegenpartij te overtuigen en volledig in te pakken. Hier 

wat elementen die je in de opbouw van je gesprek kan gebruiken: 

 Geef weer via welke manier je tot inspraak bent gekomen 

 Welke doelgroepen hebben jullie betrokken.  

 Breng concrete standpunten naar voor vanuit een positieve invalshoek (eerder oplossend 

dan zeurend en negatief). 

 

Bijvoorbeeld ‘ De fuifzaal heeft een renovatie nodig en we zouden deze punten toevoegen om het 

tot een betere zaal te maken.’ In plaats  van ‘ De fuifzaal is echt niet oké’.  

 

o Start eerst met het beste voorstel/argument zodat je direct indruk maakt met een 

stevige zaak. Afsluiten doe je het best met het op één na sterkste argument of 

voorstel want dat blijft hangen.  

o Het zwakste voorstel/argument moet je ergens tussendoor  aan bod laten komen. 

 Herhaling werkt dus herhaal regelmatig je standpunten.  

 Geef na je uitleg een document af waar alles minstens kernachtig beschreven staat. 

 

Visitekaartje 
Verlaat het gesprek niet zonder iets af te geven. Geef je  

memorandum, strijdplan, manifest of charter af. En geef daarbij ook 

een visitekaartje mee. Met daarop de gegevens waarop jullie te 

contacteren zijn. Schrijf er nog iets bij op het moment zelf zo geef je 

het kaartje nog een extra persoonlijke touch! 

Download het sjabloon  op de website vul het aan, print af en knip uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Op foto met de Debattle-deal! 
Na een leuke en opbouwende babbel is het tijd om 

afscheid te nemen. Maar hoe sluiten jullie dat 

gesprek af? 

 ‘Euh bedankt’… 

 ‘Alé hopelijk neem je onze punten mee…’ 

 …. 

 

 

 

Of je pakt het anders en heel actief aan! 

Na een hele tijd te hebben gehamerd op het belang van een aantal punten, willen jullie eigenlijk 

één ding te weten komen: ‘ staat deze partij ook achter onze punten? ‘.  

 

Maak jouw overleg concreet met de 

Debattle Deal. 

Vraag aan de partij welke van jullie 

strijdpunten er voor hen uitspringen en 

waarvan ze onmiddellijk werk zullen maken 

de dag dat ze verkozen worden. 

Laat hen drie standpunten met een dikke 

stift noteren op de Debattle Deal. En 

vereeuwig dit moment met een leuke foto 

voor op Facebook of Twitter.  

 

Jullie kunnen achteraf de foto van alle 

partijen die akkoord zijn gegaan en zich 

achter de punten willen zetten, ook delen op sociale media. Download een sjabloon op de 

website.  

 
 


