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Coskun, Hatice

Van: De Politieke School <info@depolitiekeschool.nl>
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 10:01
Aan: Oude IJsselstreek-POB-Griffie
Onderwerp: Shinen

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: Hatice

Beste griffier 

 

Tijdens de training hoor ik het mezelf zeggen: “Wie ben je om niet te shinen in de 

politiek?” De Politieke Kaderschool richt zich onder andere op het presenteren van de 

Algemene Politieke Beschouwing. Met de deelnemers gaan we op zoek naar hun 

politieke missie. Deze verwerken we in een klinkend verhaal dat onderdeel is van hun 

Algemene Beschouwing. 

 

“Wie ben je om niet te shinen?” 

 

Terwijl ik het zeg voel ik bij mezelf toch weer dat ongemak opkomen. Shinen? 

Schitteren? Doe niet zo onbescheiden! De schroom is voelbaar in de trainingszaal. Niet 

alleen bij mij. Het is alsof alle innerlijke critici tegelijk spreken: “Doe nou maar gewoon, 

dan doe je gek genoeg.” 

 

De oer-Hollandse houding om vooral geen theater te maken van je politieke statement 

zit diep. Het Engelse debat vinden we prachtig om te zien, maar om dat nu zelf te 

doen… Liever kiezen we in Nederland voor pragmatisme, voor technische 

verhandelingen, voor efficiënte besluitvorming. Vanaf de jaren 0 is het sexy om je 

ideologische veren af te schudden en vooral geen visie te hebben. Helemaal in de 

lokale politiek. 

 

Lantaarnpalen hebben toch geen politieke kleur? 

 

Zijn er door deze houding besluiten genomen die beter te begrijpen zijn? 

Zijn de inwoners tevredener over de politiek? Snappen ze het beter? 

Vergaderen we korter? 

Is de emotie verdwenen en gaan we beter met elkaar om? 

 

Helaas niet. Politici lopen vast, inwoners haken af en het wantrouwen groeit. Het debat 

in de Tweede Kamer bereikt iedere keer een dieper dieptepunt. In de lokale politiek zijn 

in zes maanden tijd alweer raadsleden opgestapt en een nieuwe partij begonnen. Het 
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laatste college is pas onlangs geïnstalleerd. Er zijn verborgen agenda’s, opgelegde 

disciplines, gesmoorde ideeën… 

 

Ik ben inmiddels wel om: shinen is nodig de politiek weer smoel te geven. Leiderschap 

zit niet in management, maar in inspiratie. Het zit in het “Yes, we can” van Obama. In 

het “I have a dream” van Martin Luther King. Zij geloofden en begonnen klein. Wie ben 

jij om dat niet te proberen in je publieke functie? 

 

Gelukkig is daar de aankomende begrotingsbehandeling. Een mooi moment om te 

shinen! Giet je drijfveer, je missie en je politieke doelen in een goed verhaal, draag het 

met overtuiging uit en laat zien dat lokale politiek er toe doet! Zet je schroom overboord. 

 

Hulp nodig? Bel me dan voor een afspraak of geef je op voor de training waarin je het 

leert: Vanuit Regie Naar Resultaat. We starten op 4 november. 

 

 

Trudy Veninga 

Spelbegeleider voor politiek zonder spelletjes 

 

Reageren? Klik op deze link. Geïnteresseerd in het aanbod? Zie hieronder.  

  
  

   

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

   

   

  

   

Hoe kan ik jou helpen je weg op het speelveld te vinden? 
  
Bel me gerust om te overleggen. 06 2141 4200 
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Agenda trainingen met open inschrijving 

 

2 november 2022 - Online  - Workshop Politiek Zonder Spelletjes  

Korte en krachtige workshop. Je krijgt strategieën om overeind te blijven in het 

politieke spel. 

Aanmelden 

 

4 november - Online - Start trainingstraject Vanuit Regie Naar Resultaat. 

Bereik je doel door het politieke spel effectief te spelen. In 4 bijeenkomsten en 4 

individuele contactmomenten leer je een doelgerichte volksvertegenwoordiger te 

worden. Voor raadsleden, commissieleden of fracties die het politieke handwerk willen 

leren. 

Aanmelden 

 

25 november 2022 - NIEUW - Mastertraining Politiek Competent 

Verdiep je vaardigheden uit de training Vanuit Regie Naar Resultaat. Oefenen met 

presentatie, debat en onderhandelen. Voorlopige datum: 25 november 2022, in het 

midden van het land. 

Aanmelden 

 

Agenda voor fractievoorzitters 

 

10 maart 2023 - Bunnik - Start De Politieke Kaderschool  

Benut de invloedrijke momenten om je doelen in beleid te verankeren. Voorbereiding op 

de Kadernota. In 3 fysieke bijeenkomsten leer je je doelen te vertalen in communicatie, 

presentie en debat.  

Aanmelden 

 

Coaching en teamtrainigen 

 

Voor coaching help ik je met een programma op maat. 

De training Vanuit Regie Naar Resultaat kan ook geboekt worden voor het (nieuwe) 

fractieteam. 

Contact 

 

Overige producten 

 

Handboek Raadsleden 

In dit praktische naslagwerk vind je antwoorden op al je vragen over het 

raadslidmaatschap en het functioneren als raadslid in de raad en in je fractie.  

Bestellen 

 

Masterclass Persoonlijk Leiderschap  
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Voor sommige politici houdt het politieke leven na de verkiezingen op. Met de 

Masterclass help ik je de regie weer in handen te nemen. 

Meer informatie: Post HBO Leergang - LoopbaanNaPolitiek   

 

  
  

   

  

   

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

 

De training Van Regie Naar Resultaat bij De Politieke 

School heeft mij als kandidaat raadslid en nu burgerlid 

in Ridderkerk een enorme zet in de juiste richting 

gegeven. Wat is mijn eigen politieke agenda, wat is mijn 

doel en hoe kan ik dat scherp voor het voetlicht brengen 

zowel binnen maar vooral ook buiten de raadszaal? 

Zoals de titel al zegt; door je eigen regie scherp te 

houden, af te kaderen en je vooral niet gek te laten 

maken in de politieke arena. Zo kom je doelbewust tot 

resultaat. Iets wat ik tijdens de training al direct kon 

inzetten, focus bracht naar de gemeenteraadsverkiezingen en mijn eigen politieke 

profiel. 

  

Marcella van der Heijde-Keijzer, Burgerraadslid in de gemeente Ridderkerk 
   

  

   

 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

 

DE POLITIEKE SCHOOL 
 

- vind je weg op het politieke speelveld -  

  

Trudy Veninga, spelbegeleider & oprichter  

 

Tel. 06 2141 4200 

 

www.depolitiekeschool.nl 
   

Interessant voor anderen? Je mag alle informatie vrij verspreiden 
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Je ontvangt deze mail omdat je klant bent van De Politieke School. Of we hebben elkaar ontmoet in mijn werk als wethouder, 

raadscommunicatieadviseur, raadslid of trainer en/of we kennen elkaar via een sociaal media kanaal en/of je hebt eerder een 

uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een training van De Politieke School. Als je geen belangstelling hebt en/of geen berichten 

van mij meer wilt ontvangen, laat het per ommegaande email weten, dan schrap ik je direct uit mijn adresbestand.  
  

   



5

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@oude-ijsselstreek.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u info@depolitiekeschool.nl toe aan uw adresboek. 
 

   

 


