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Er zijn tegenwoordig veel publieke discussies gaande, 
denk aan #metoo, de zwartenpietendiscussie, alles over 
het coronavirus en het vaccin en nog veel meer. 
Veel van deze discussies worden grotendeels besproken 
op social media, zo is de #metoo discussie (oorspronkelijk
bedacht door activiste Tarana Burke) gaan leven door 
Twitter (NOS, 2017). Bij zo’n discussie op social media 
staan de voor- en tegenstanders direct tegenover elkaar 
en wordt er gediscussieerd. Dit wordt vaak gedaan 
zonder echt naar elkaar te luisteren en door te schuilen 
achter de anonimiteit van het internet (Kennisplatform, 
Integratie & Samenleving, 2018). Ook bij positieve 
berichten in de media staan reacties vaak vol met 
mensen die het er niet mee eens zijn (Ham, 2018).

Social media worden door de discussies ook steeds 
meer gebruikt in zowel de journalistiek als de politiek. 
Hiermee wordt er gedacht inzicht te krijgen in wat 
er zich afspeelt bij de bevolking, echter zegt social 
media hier eigenlijk vrijwel niets over. Niet de gehele 
bevolking zit namelijk op social media en vele anderen 
discussiëren gewoonweg niet op social media, hierdoor 
kunnen dingen als trending of belangrijk worden gezien, 
terwijl het maar van een kleine groep mensen komt. 
Wat social media aangeven, staat dus niet per definitie 
gelijk aan de publieke opinie (D'heer, 2015). Uit de 
voorkomende publieke discussies op social media en 
de negatieve en kritische reacties onder social media 
berichten, blijkt dat mensen wel behoefte hebben 
aan een plek of manier om hun mening te kunnen 
uiten. Maar de discussies die worden gevoerd zijn niet 
makkelijk; mensen hebben sterke meningen en zijn 
er vaak ook persoonlijk bij betrokken. Hoe kan een 
organisatie hier goed en direct op inspelen?

Ontmoeting en debat in bibliotheken 
De bibliotheek is een geschikte organisatie om hier 
een plek aan te geven. Bovendien is een van de 
wettelijke taken van Nederlandse bibliotheken het 
organiseren van ontmoeting en debat. De bibliotheek 
is de perfecte plek voor het laten plaatsvinden van een 
publieke discussie. In hoofdstuk drie gaan we verder in 
op waarom het debat, gesprek, discussie, dialoog in de 
bibliotheek plaats kan en moet vinden.

Van de wettelijke taak voor het organiseren van 
ontmoeting en debat houden Nederlandse bibliotheken 
zich vooral bezig met het ontmoeting deel. Zo worden 
er al vele lezingen gegeven en bijeenkomsten 
georganiseerd, alleen met debat kan nog een stuk meer 

worden gedaan. Een voorbeeld van een bibliotheek 
waar ze zich goed bezighouden met het organiseren van 
debat is de bibliotheek in ‘s Hertogenbosch: Huis 73. 
Hier wordt namelijk RUW georganiseerd. 

Door de steeds meer voorkomende publieke 
discussie door o.a. social media, ontstaat er polarisatie. 
Groepen komen letterlijk tegenover elkaar te staan 
(Kennisplatform, Integratie & Samenleving, 2018). 
Ook al kan het lastig zijn om verschillende groepen met 
elkaar in gesprek te laten gaan, is het wel belangrijk dat 
deze dialoog niet uit de weg wordt gegaan en hier een 
plek voor komt in de bibliotheek.

Publieke discussie Publieke discussie 
en debaten debat

https://www.ruwdenbosch.nl/ruw-debat-den-bosch-publiek-gesprek-dialoog-hertogenbosch
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1. Kennis- en informatiemakelaar
De bibliotheek kan bezoekers voorzien van informatie 
over het debatonderwerp. Dit kan op vele verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld:
•	 Een spreker
 Door een spreker uit te nodigen tijdens het debat, 

geef je je bezoekers informatie vanuit een autoritair 
persoon. Dit werkt het beste als je een spreker hebt 
die er om bekend staat feiten te gebruiken om een 
standpunt te ondersteunen.

•	 De brede bibliotheek collectie
 De bibliotheek heeft als collectie aanbieder 

natuurlijk veel boeken, bronnensites, tijdschriften en 
krantenbanken beschikbaar. Deze kan je uitlichten 
bij de debatavond en, eventueel al bij het inschrijven/
aankondigen van het debat, aanraden.

•	 Highlight/poster
 Voor de debatavond is het mogelijk om een poster 

of highlight document te ontwerpen met feiten over 
het onderwerp, hierdoor kunnen mensen zich snel 
en gemakkelijk inlezen en daarna zelf nog verdere 
informatie opzoeken.

•	 Forums/platformen
 Op het internet zijn veel forums en platformen te 

vinden over ontzettend veel onderwerpen. Het is 
goed om per debatonderwerp zelf even te googlen 
wat voor forums en platformen er over dat bepaalde 
onderwerp bestaan. Kijk hier ook even naar de 
inhoud van het forum of platform. Vervolgens kun 
je tegen het einde van het debat de bezoekers 
aanraden naar deze forums en platformen te gaan 
als ze verder willen praten over het onderwerp.

2. Community Facilitator 
De bibliotheek biedt ruimte aan andere organisaties 
om ontmoeting en debat te organiseren gericht op het 
informeren van inwoners, het tegengaan van polarisatie 
of het verbeteren van debatvaardigheden zoals luisteren. 
Hierbij kan de bibliotheek als faciliteit meerdere dingen 
bieden:
•	 Het gebouw an sich 
 Een plek om het debat te organiseren zonder last te 

hebben van verschillende weersomstandigheden. 
Er zijn zitplekken, wc’s, mensen kunnen rusten en 
op sommige locaties kan de bibliotheek ook zorgen 
voor eten en drinken. Dit hoeft natuurlijk niet, maar 
dit faciliteert het debat wel beter. Ook voor mensen 
in een rolstoel is alles bereikbaar en toegankelijk.

•	 Open plek voor iedereen 
 Iedereen is welkom bij de bibliotheek. Dit betekent 

zowel fysiek welkom als geaccepteerd worden. 
Mensen kunnen hun mening uiten, terwijl er wordt 
geluisterd. Het is een veilige plek en er ontstaat geen 
agressie. Diversiteit wordt omarmt. 

3. Community Builder
De bibliotheek kan centraal staan in het helpen van het 
bouwen van een Community, voornamelijk ook met 
behulp van de Community Librarian. Door verschillende 
soorten mensen met verschillende meningen op een 
veilige plek samen te zetten, kan er verbinding ontstaan. 
Wanneer deze verbinding ontstaat, kan polarisatie worden 
tegengaan. Daarnaast is de debatavond ook een mogelijk-
heid voor bezoekers om te netwerken, om nieuwe 
mensen maar ook nieuwe initiatieven te leren kennen. 
De bibliotheek stimuleert de verbinding tussen inwoners 
om elkaar verder te helpen. RUW is hier een goed 
voorbeeld van.

Organiseren of faciliteren
Als bibliotheek kan je zelf een debat organiseren óf 
een debat faciliteren en een externe partij inhuren. Dit 
zijn twee verschillende dingen en zeker niet met elkaar 
vergelijkbaar. Voor een buitenstaander maakt het niet 
heel veel uit of de bibliotheek het zelf organiseert of 
het alleen faciliteert. Deze GSG focust zich op het zelf 
organiseren van een debat.

Als derde alternatief heb je ook nog Tegenlicht Meet 
Ups. Hierbij organiseer je de debatten wel zelf, maar 
krijg je materiaal aangeleverd vanuit het VPRO-
programma Tegenlicht. Een soort van tussenstap 
tussen organiseren en faciliteren. Naast de aflevering 
van Tegenlicht en achtergrondinformatie over het 
onderwerp, ontvang je ook een aantal fragmenten 
als startpunt voor een discussie. De Tegenlicht Meet 
Ups mogen worden ingedeeld hoe jij dat zelf als 
bibliotheekorganisatie wil doen. Er zitten een paar kleine 
voorwaarden aan, maar deze ontvang je wanneer je je 
aanmeldt om een Tegenlicht Meet Up te organiseren. 

Rollen bibliotheekRollen bibliotheek
Er zijn een aantal rollen die de bibliotheek kan vervullen 
bij het organiseren van een debat, discussie of dialoog. 
Deze zijn als volgt:

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 VPRO Tegenlicht Meet-ups

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups/aanmelden.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/meetups.html


Stappenplan

Het organiseren van debat is natuurlijk geen doel op 
zich. Debat is een middel om een doel te bereiken. 
Daarom is het relevant om te bezinnen vooraleer te 
beginnen en jezelf en je collega’s een aantal vragen te 
stellen. Denk aan:

Waarom wil je als bibliotheek debatten organiseren? 
Wat wil je ermee bereiken? Wie wil je bereiken? En 
waarom? En vooral: in welke behoefte voorzie je? En 
stel je dan de vraag: Wat moet er de dag na het debat 
anders zijn dan de dag ervoor?
 
Daarna (pas) is het aan de orde om na te denken en 
stil te staan bij wat er in een event moet zitten om die 
doelen te halen.
 
Heb je alles helder in kaart gebracht, dan kun je gaan 
denken over wie er wordt uitgenodigd, tijd, locatie en 
overige praktische zaken.
  
Het debat moet voorzien in een behoefte. 
In elk geval van de bibliotheek. En 
vanzelfsprekend ook van het publiek, 
anders komt er niemand.

Bibliotheek

Als bibliotheek heb je 
bepaalde doelen die 
met een bijeenkomst 
kunnen worden vervuld.

Bezoekers

Bezoekers van de 
bibliotheek hebben 
behoefte aan de 
bijeenkomst.

Gemeenschap

In of vanuit de stad/ 
dorp waar je opereert is 
er behoefte.

Algemeen nut

Er is een algemeen 
maatschappelijke 
behoefte waar een 
debat in kan voorzien.

Wat is debat? En wat is het verschil 
tussen een debat en een discussie?

Een stevige vergadering waarin het nieuwe kantoorbeleid 
wordt besproken, een lastig gesprek aan de keukentafel 
over de verdeling van huishoudelijke taken of een 
panelgesprek waarin vooral de panelleden aan het 
woord zijn. Slechts drie voorbeelden van gesprekken die 
de noemer debat krijgen, maar het niet zijn. Wanneer 
ben je eigenlijk een debat of discussie aan het voeren? 
En wat is precies het verschil? En waarom is het 
van belang om het verschil te kennen? Dit zegt Het 
Nederlands Debat Instituut erover: 

Discussie: Overtuig elkaar
In het dagelijks leven worden de begrippen debat 
en discussie door elkaar gebruikt. Er is echter een 
verschil, en dat gaat met name over de doelstelling en 
de afgesproken regels. In een discussie probeer je een 
onderwerp van verschillende kanten te bekijken. Je gaat 
vaak uit van je eigen ervaringen en kennis en brengt die 
al pratend in de discussie. Je kunt tijdens een discussie 
verschillende posities innemen, er wordt hardop nagedacht 
en er hoeft niet altijd een duidelijke conclusie te worden 
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Debat en de kracht van debatDebat en de kracht van debat getrokken. Discussies zijn vaak informeel, ze verlopen 
soms chaotisch en hebben minder vaak een duidelijk 
omlijnd doel. Een informele discussie draait meestal om 
het overtuigen van diegene met wie je een discussie aan 
het voeren bent. Je probeert elkaar te overtuigen.
 
Debat: Overtuig de beslisser
Tijdens een debat gaat dat anders. Beide partijen 
richten zich op een derde partij. De voorstanders en 
tegenstanders hebben beiden als doel om die derde 
partij te overtuigen. Dit is één van de belangrijkste 
verschillen tussen een debat en een discussie. 
Een goed inhoudelijk debat kent een scherp 
geformuleerde stelling met duidelijke voor- en 
tegenstanders. Daarnaast is het belangrijk om 
spreektijden vast te stellen en vooraf een beslisser 
aan te wijzen die op basis van afgesproken criteria 
een eindoordeel velt. Een debat dat aan deze 
voorwaarden voldoet, noemen we een zuiver debat. 
Daarbij hebben we het niet over degelijke argumentatie 
of integere sprekers.

 
Zuiver debat
Het gaat er in een zuiver debat om dat de taken, 
tijden en het doel vooraf duidelijk vastgesteld zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn een rechtszaak of een 
wedstrijddebat. De procedureregels staan in wetten of 
reglementen. Debatten in de politiek of het bedrijfsleven 
voldoen lang niet altijd aan deze regels. Vaak is er wel 
een onderwerp maar geen duidelijke stelling, en over 
details wordt vaak lang gesproken zonder dat er een 
duidelijke conclusie wordt getrokken. Misschien ken je 
dit fenomeen uit vergaderingen bij je eigen organisatie.
 

Startpunt
Probiblio omschrijft het als volgt:

 Tips  Tips ter inspiratie:  
•	 Op weg naar het Lagerhuis 
•	 Oogpunt: Hoe zie jij het? 

https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/debatteren/winnende-debattips/debat-of-discussie/
https://www.debatinstituut.nl/bibliotheek/debatteren/winnende-debattips/debat-of-discussie/
https://ownhlagerhuis.nl/
https://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/actueel/oogpunt.pdf


Machtsstrijd
En dan hebben we het nog helemaal niet gehad 
over de factor macht. Argumenten kunnen natuurlijk 
gewoonweg genegeerd worden vanwege machtsstrijd 
en belangenverstrengeling. Daarom is debat ook zo 
belangrijk voor goede besluitvorming. Argumenten 
voor en tegen zijn na een goed debat in ieder geval 
uitgesproken en daardoor duidelijk. Een debat 
waarbij deelnemers worden geïntimideerd en 
argumenten worden verdraaid, voldoet dus niet 
aan de basisvoorwaarden voor een goed debat. 
Dat noemen we een onzuiver debat. Het voordeel 
van een goed gereglementeerd debat is dat de taken 
van voorstanders, tegenstanders en beslissers goed 
uit elkaar gehaald kunnen worden. De belangrijkste 
argumenten voor en tegen steken scherp tegen elkaar 
af. Hierdoor wordt een onderbouwde beslissing op 
basis van argumenten mogelijk.
 
Debat of discussie: de conclusie
Hoewel er dus een aantal verschillen bestaan, 
is het de moeite waard om ook in 
dagelijkse discussies te proberen 
een zuiver debat zo dicht mogelijk 
te benaderen. Debatteren draagt 
namelijk bij aan een kritische 
denkhouding, goed burgerschap 
en gedegen besluitvorming. 
Elk doordacht standpunt 
verdient het om met interesse 
aangehoord en scherp getoetst 
te worden. Een goed debat is de 
sleutel tot een soepel draaiende 
democratie en een goed 
functionerende organisatie.
 

Onderwerp van debat 

Het kiezen van een onderwerp voor het debat kan een 
lastige opgave zijn. Kies je voor een landelijk of juist 
een regionaal onderwerp? En voor een thematisch 
onderwerp of juist een actueel en beladen onderwerp? 
Het onderwerp heeft ontzettend veel invloed op wat 
voor een debat het wordt. Maar hoe kom je dan tot 
passende thema’s?

Het antwoord is helaas niet zo simpel. Het is namelijk 
gewoonweg een onderbuikgevoel. Wel zijn er een 
aantal dingen waar je rekening mee kan houden:

•	 Houd een debat over een oplossing van een 
probleem in plaats van het probleem zelf. Dit klinkt 
wat vaag, maar neem als voorbeeld duurzaamheid. 
Vele mensen zijn het er mee eens dat er meer moet 
worden gedaan aan duurzaamheid, plus er zullen 
weinig mensen zijn die er écht tegen zijn. 

 Dus wanneer je een debat houdt over duurzaamheid, 
 zal vrijwel iedereen aan dezelfde kant staan en 

is er weinig debat. Hierdoor is het slimmer om 
over een oplossing van duurzaamheid te praten, 
bijvoorbeeld: meer windmolens. Mensen kunnen 
hier echte standpunten over hebben, en het eens 
of oneens zijn dat er meer windmolens moeten 
komen in Nederland, plus waar deze moeten 
komen. Daarnaast geeft dit je de mogelijkheid om 
vele debatten over eenzelfde thema te houden, met 
telkens een andere oplossing.

•	 Het gebruik van een actueel of regionaal relevant 
probleem zal voor meer voor- en tegenstanders 
zorgen. Neem hetzelfde voorbeeld als uit de 
vorige bullet: duurzaamheid door middel van 

meer windmolens. De mening van mensen zal 
veranderen wanneer het gaat om windmolens in 
een natuurgebied, in een woongebied, of hun eigen 
woongebied. Het is ineens een heel ander principe 
als je debatteert over windmolens in iemand anders’ 
wijk, of windmolens in je eigen achtertuin. 

•	 Het belang van het onderwerp. Dit gaat samen 
met de vorige bullet, relevantie. Als iets minder van 
belang is voor de mensen die op het debat afkomen, 
zal er meer vanuit het hypothetische gedebatteerd 
worden en daardoor ook een heel ander debat 
worden dan wanneer het invloed heeft op het leven 
van de bezoeker.

Afwegingen bij het bedenken van een thema zijn dus: 
•	 Landelijk of regionaal (of internationaal)
•	 Actueel of thematisch 
•	 De relevantie voor de bezoeker
•	 Het belang van het onderwerp

Voor het bedenken van thema’s is het handig de 
actualiteit in de gaten te houden. Denk aan het lezen/
kijken van het nieuws, maar ook aan dagelijkse/
wekelijkse tv-programma's met actuele onderwerpen en 
columns in de media. Ook kun je met het team van je 
bibliotheek elke week bij de vergadering brainstormen 
over thema’s.

Het mooiste zou natuurlijk zijn als de Community 
Librarian van jouw bibliotheek hiermee aan de slag kan 
gaan, en kan achterhalen wat de mensen bezighoudt 
in jouw regio, zodat je hier een debat over kunt 
organiseren. 
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Stap 1Stap 1 

Besef en bewustwording binnen de 
organisatie

Een van de meest gebezigde cliché-uitspraken is ‘Intern 
beginnen is extern winnen’. Dat gaat absoluut op voor 
het organiseren van debat vanuit de bibliotheek. Het 
is van belang dat er intern besef en bewustwording 
gecreëerd wordt rondom debat en het agenderen van 
maatschappelijke, lokale thema’s.
 
Een eerste stap om bij te dragen aan een debatcultuur is 
het bespreken van actualiteiten tijdens teamoverleggen. 
Welke actualiteiten en thema’s zijn op het moment lokaal 
relevant en houden de gemeenschap bezig? Bespreek 
dit in het teamoverleg en denk met elkaar na over wat 
je hier vanuit de bibliotheek mee kan doen. Zo start je 
laagdrempelig de opstart naar een debatcultuur op.

Stap 2Stap 2
Beleggen bij de juiste collega

Het is van belang dat de directie achter het organiseren 
van debat staat. Zowel in budget en beschikbaar stellen 
van uren als in het geven en uitdragen van veiligheid, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het is daarnaast 
wenselijk dat de directie een bepaalde mate van 
artistieke vrijheid geeft om thema’s te agenderen. 
Hierin is het raadzaam om het gesprek met de directie 
aan te gaan en de artistieke vrijheid en ruimte in het 
speelveld inzichtelijk te krijgen. 

Beleg het in eerste instantie bij een ‘believer’, iemand 
die dat ‘debat-dna’ al heeft, niet te beroerd is om af 
te wijken van gebaande paden en de overige collega’s 
zoveel mogelijk meekrijgt in de ontwikkeling van een 
debatcultuur. Heb je zo’n persoon niet binnen je 
eigen organisatie, kijk dan in je gemeente/wijk of er al 
initiatieven zijn omtrent debat en wie die organiseert of 
faciliteert. Cubiss kan je hierin ondersteunen.

StappenplanStappenplan

Wil je een debat organiseren in jouw bibliotheek? 
Je vindt hier een concreet stappenplan:
 
11 Besef en bewustwording binnen de organisatie   
22  Beleggen bij de juiste collega 
33  Wat gaan we ermee doen?  
44  Hoe gaan we het organiseren? Met welke partners?  
55  Brainstormen over opzet en welke vragen gaan we 

stellen, welke stellingen gaan we opnemen?  
66  Activiteitenplanning > wie gaat wat doen en in 
 welke vorm?   
77 Buzz vooraf  
88 Promotie en praktische zaken 

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Beleg het intern bij een talentvolle 

programmaleider ‘debatten’.
•	 Investeer in materialen en inrichting, maak per 

debat budget vrij voor de uitvoering.
•	 Begin er gewoon aan en doe het.
•	 Next level debatorganisatie: leg de 

programmaraad/redactieraad bij vrijwilligers.
•	 Neem je collega’s mee in deze 

cultuurverandering.

Stappenplan
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Stap 3Stap 3 

Wat gaan we ermee doen?

Het is tijd om stil te staan bij de vorm. Hoe gaat het 
thema geagendeerd worden? Hoe gaat het debat vorm 
krijgen en hoe gaat het event ingevuld worden en 
gestalte krijgen?

 
  Een aantal tips in volgorde van 
  belangrijkheid:
 
•	 Betrek als eerste je debatleider 
 Kies een professionele debatleider die je kan 

helpen met het scherp stellen van je doelen en kan 
meedenken over het ideale format om die doelen 
te halen. Dat iemand veel van een onderwerp weet, 
maakt iemand nog geen goede debatleider. Juist niet! 
Zo iemand gaat meepraten over de inhoud en dat 
gaat het gewone publiek al snel boven de pet. Een 
goede debatleider is de expert in de vorm, niet op de 
inhoud.

 
•	 Ontwikkel een programma 
 Bedenk samen met de debatleider een goed 

programma, dat voldoet aan je uitgangspunten. 
 Maak je een serie? Maak dan aan het begin zowel 
 de verticale (welke onderdelen komen elke 
 keer terug) als horizontale programmering 
 (hoe vul je die onderdelen per event in).
 

 •	Test je idee door een opzet voor de uitnodiging
 Als je een eerste idee hebt, begin dan niet met een 

uitgebreid projectplan (in beleidstaal), maar maak 
 dan eens een wervingstekstje voor je doelgroep om 
 naar het debat te komen en check of je de vol-
 gende vragen positief kunt beantwoorden:
 
Als ik de doelgroep was dan:
- snap ik waar deze avond over gaat.
- is het duidelijk wat ik er aan heb.
- zou ik komen.

Kun je op alle vragen volmondig Ja antwoorden dan heb 
je een goed idee te pakken.

Stap 4Stap 4 

Hoe gaan we het organiseren? 
Met welke partners?

Als bibliotheek betrek je altijd (netwerk)partners bij 
activiteiten. Stem wel duidelijk af wat de rol is van de 
bibliotheek in deze samenwerking. Benader partners 
die relevant zijn voor het organiseren van een debat en 
probeer ze te enthousiasmeren. Als ze enthousiast zijn, is 
het van belang om een heldere rolverdeling te bespreken. 
Wat wordt de inhoudelijke rol van de partner? Wie pakt 
de rol in communicatie en promotie?

•	 Eenmalig of een serie 
 Succes kost tijd. Mensen naar een eenmalig event 

lokken is moeilijk. Het wordt makkelijker als je series 
programmeert: een terugkerend format (politiek 
café met een vast stramien bijvoorbeeld drie politici, 
drie stellingen, muzikaal intermezzo, dichter, vaste 
presentator) op een regelmatige tijd (elke laatste 
zaterdag van de maand), met een rode draad in 
de programmering over actueel maatschappelijke 
onderwerpen.

 

 

•	 Bedenk wie je wilt aanspreken met het event en 
welke doelgroep je als deelnemers wilt hebben

 Hoe gerichter je zicht hebt op welke doelgroep je 
wilt benaderen en betrekken, hoe gerichter je de 
promotie kan inzetten.

Voordelen van een serie voor de bibliotheek:
1. Er is een kapstok voor de programmering;
2. Het format kan steeds verder aangescherpt 
 worden;
3. Het publiek neemt na elk event verder toe;
4.  Het wordt steeds makkelijker gasten te krijgen
 (“het politiek café? Ja dat ken ik wel, dat is 
 altijd leuk”);
5.  Helpt je ook te beperken: te veel events is teveel 
 werk en steeds lastiger vol te krijgen.

Stappenplan
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Afgebakend thema, heldere hoofdvraag
Zorg dat het thema goed is afgebakend en de hoofdvraag 
helder is. Wees niet bang het klein te houden: mensen 
gaan er toch wel van alles en nog wat bij halen.
 
Stellingen
Goede stellingen zijn de basis van een goed debat. 
De belangrijkste voorwaarden:
•	 Een stelling is controversieel: de helft van de zaal is 

hartstochtelijk voor, de andere helft mordicus tegen.
•	 Een stelling bevat 'moeten': stellingen moeten 

consequenties hebben. Liever stellingen met het 
woord moeten er in (we moeten meer windmolens 
plaatsen in Nederland) dan vage 'is het zo dat…' 
stellingen (is het zo dat er meer windmolens geplaatst 
moeten worden).

•	 Liever een casus dan een principe: Liever een casus 
(de bijstand moet €150 lager) dan een principe (de 
verzorgingsstaat moet versoberd worden). Anders praat 

 iedereen langs elkaar heen en gaat het nergens over. 
Maak de stelling dus specifiek en klein.

 
Besteed niet te veel tijd aan het formuleren van stellingen: 
stuur de debatleider je ideeën. En vooral: stuur de 
debatleider de dilemma's waar je het over wil hebben. 
De precieze formulering komt daarna wel.
 
Dilemma of multilemma
Behalve een binaire stelling (eens/oneens) 
kun je deelnemers ook meerdere opties 

Algemene uitgangspunten
Stel een aantal uitgangspunten op waar elk event aan 
moet voldoen. Zo geeft ProBiblio als voorbeeld: 
Onze events zijn (bijvoorbeeld):

•	 Maximaal interactief
•	 Hebben altijd een verrassend onderdeel
•	 Duren nooit meer dan 105 minuten
•	 Vlot en in stevig tempo, nooit saai
•	 In de grote hal van de bibliotheek
•	 Gratis
•	 Tijdens drukke tijden en uitnodigend voor mensen 
 die langslopen om (even) aan te schuiven
•	 Professioneel: licht, geluid, beeld en opstelling 
 zien er goed uit
•	 Worden minstens met een 8 beoordeeld door het 

publiek. We doen het goed of we doen het niet.
•	 Nooit in theateropstelling, altijd in een interactieve 

opstelling
•	 Voor iedereen toegankelijk 
•	 We werken altijd samen met partners en bij voorkeur 

met lokale partners

voorleggen. Mensen kiezen dan (met het stemsysteem) 
uit meerdere opties één optie, geven verschillende opties 
een cijfer of maken een ranking van meerdere opties.
Maak de verschillende opties zo concreet mogelijk, maar 
laat ze wel echt fundamenteel verschillen. Ze zijn dus een 
voorbeeld van een principe.
  
Het voordeel van een multilemma is dat je dwingt het 
gesprek te focussen op de fundamentele tegenstellingen. 
Deelnemers moeten kiezen en je kunt de stemming in 
de zaal meten (en evt. beslissen). Hiermee verbreed 
je het debat. Het biedt meer ruimte voor nuance en 
alternatieven. 

Werkvormen
Denk tijdig na over de werkvormen die je gaat inzetten. 
Kies een werkvorm die past bij de gestelde doelstelling 
en uitgangspunten. Wij benoemen van een aantal 
werkvormen de geschiktheid en geven een aantal 
valkuilen en oplossingen aan. Bespreek je idee met je 
debatleider, zodat hij/zij je kan adviseren over de beste 
werkvorm. Een overzicht van de werkvormen en de 
valkuilen en oplossingen vind je in de bijlage.
 
Intermezzo
Muziek, een dichter, een kunstenaar… kunst en cultuur 
horen bij de bibliotheek en maken je debat leuker. Maar 
let op: de artiest(en) moet(en) wel echt goed zijn. Anders 
heeft dit een negatieve weerslag op je event.
Een intermezzo kan ook inhoudelijk zijn. Nodig een 
inspirerende spreker uit die iets totaal anders belicht. 
Maak wel altijd een bruggetje naar je debat of leg een link.

Stappenplan

Stap 5Stap 5 

Brainstormen over opzet en welke 
vragen gaan we stellen, welke 
stellingen gaan we opnemen?

 Tip  Tip ter inspiratie:  
•	 Mentimeter: een online polling- en 

presentatietool

 Tip Tip ter inspiratie: 
Stel van tevoren concrete resultaten op. 
Wanneer ben je tevreden? Dat kan in 
debat-aantallen.

Bijvoorbeeld:
•	 Onze lezingen door schrijvers op woensdag 

worden door tenminste 15 mensen 
(boekenwurmen (leden die >3 boeken per 
maand lenen) bezocht en zijn van hoog 
intellectueel en verdiepend niveau, de spreker 
houdt een monoloog van 45 minuten.

•	 Onze ‘Timboektoe actueel’ debatten op 
zaterdag worden door ten minste 50 mensen 
bezocht en zijn toegankelijk, actueel en 
begrijpelijk voor iedereen, er zijn nooit 
monologen.

https://www.mentimeter.com/features/live-polling
https://www.mentimeter.com/features/live-polling
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Het opstellen van een activiteitenplanning. Welke 
debatten gaan er georganiseerd worden en in welke 
vorm? Welke partners worden waarbij betrokken? En wie 
doet wat op welk moment?
 
Zelf doen of uitbesteden
Doe de dingen waar je goed in bent en huur het in 
wanneer het kan. Investeer in die dingen en materialen 
waarvan de kosten vaker terugkomen. Bedenk op tijd 
welke techniek je allemaal nodig hebt. Heb je dat in 
huis of moet je techniek inhuren? Als je met een vaste 
leverancier werkt, weet je wat je aan diegene hebt 
en kun je speciale tarieven afspreken. Dan ben je er 
waarschijnlijk minder tijd aan kwijt.

Bespaar niet op geluid: een debat zonder goede 
geluidstechniek is funest voor je activiteit! Laat je door 
een debatleider en/of debatgast ook niet vertellen om het 
debat zonder geluidversterking te continueren: dat is het 
begin van het beknibbelen aan de kwaliteit van het debat. 

Laat het niet gebeuren, er is geen discussie over mogelijk.
Lichttechniek is optioneel: het is een mooie aanvulling en 
verbetering, maar – wellicht ook gezien de extra kosten – 
niet de meest noodzakelijke.
 
Draaiboek
Maak een draaiboek voor het evenement en een 
projectplanning inclusief voorbereiding en nazorg. 
Zorg dat hierin alle informatie bij elkaar staat (wie 
wanneer wat doet en wat er moet gebeuren). Houd 
het kort en houd de voortgang bij (plan dat ook in).
 
Sprekers uitnodigen en briefen
Laat twee weken van tevoren de sprekers duidelijk weten 
wat van ze verwacht wordt. Hoeveel tijd hebben ze, 
worden ze geïnterviewd, wat zijn de stellingen en zijn 
ze bij voor of tegen ingedeeld. De vraag is niet wat de 
spreker wil, de vraag is wat jij wil. Wees directief: zij zijn er 
om je publiek te vermaken. Zorg dat je precies weet wat de 
spreker gaat vertellen. Stel eventueel samen een script op.

Stap 7Stap 7 

Buzz vooraf

Zorg dat je het gesprek al voor het event op gang hebt 
gebracht. Creëer een buzz. Zo heb je al inhoud en trek je 
meer publiek. 

Bijvoorbeeld:
•	 Publiceer een interview met een spreker
•	 Organiseer een foto-/film-/essay-/knutselwedstrijd
•	 Zet de babbelbox/klaagmuur/suggestiedoos/
 stellingen-emmer neer in de bibliotheek

Stap 6Stap 6 

Activiteitenplanning > wie gaat wat doen en in welke vorm? 
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Stap 8Stap 8 

Promotie en praktische zaken
Het is van belang tijdig te beginnen met de promotie van 
het event. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste 
aandachtspunten. In bijgaand schema vind je allerhande 
zaken die helpen bij het organiseren van praktische zaken.
 
Promotie = 80% van het werk
Het zorgen voor een volle zaal is minstens zo veel werk 
als alle andere dingen bij elkaar. Of misschien wel 80% 
van het werk. Het is zonde van je investering als je een 
mooi evenement organiseert en vervolgens met een lege 
zaal zit, of met niet de juiste mensen. Maak dus een goed 
promotieplan.
 
Uitnodigingen
Let bij het versturen van een uitnodiging op:
•	 What’s in it for them > geef voldoende motivatie 

aan je doelgroep om te komen
 De bibliotheek heeft een doel met de bijeenkomst. 

Maar dit doel is niet altijd gelijk aan de reden waarom 
mensen komen. Denk daarom goed na over: 'What's 
in it for them': welke behoefte van je doelgroep 
bevredig je?

•	 Actief taalgebruik
 - Actieve taal i.p.v. passief
 - Gebiedende wijs
 - Kort
 - Geen overbodige plichtplegingen
•	 Concreet
 Wees zo concreet mogelijk over wat er gaat gebeuren. 

Mensen zijn eerder geneigd te komen als ze precies 
weten wanneer er wat gaat gebeuren. Vermeld dus 
het programma en zet erbij wat er van het publiek 
wordt verwacht.

•	 Timing
 Zorg dat de uitnodigingen op tijd worden uitgestuurd: 

stuur zo snel mogelijk een Save the Date en een 
reminder als sprekers en programma bekend zijn.

•	 Multimediaal
 Een fysiek kaartje én Facebook én Twitter én nabellen. 

Persoonlijk contact kost meer tijd, maar is wel het 
meest effectief.

•	 Grote/opvallende aanmeldknop > call to action
 Alles in de mail moet leiden naar: registratie
 
Wel of niet vragen om te registreren
Idealiter geef je wel de mogelijkheid aan het publiek om 
zich heel eenvoudig aan te melden, maar stel het niet 
verplicht.
 

Reminden
Vergeet niet een reminder te sturen. Stuur gerust 2x 
een reminder naar mensen die nog niet zijn aangemeld. 
Maar stuur ook mensen die wel zijn aangemeld een week 
voor het event nog een mail met praktische info en een 
lokkertje. Zeker bij gratis events is de no-show enorm 
(>30%) (er komen zelden mensen die zich niet hebben 
opgegeven). Zo zorg je dat mensen het niet vergeten.
Post de dagen voorafgaand aan het event af en toe wat 
op Facebook. Want mensen vergeten snel.

Wat?
Wanneer?
Voor wie?

Inhoud

Medium

Save the date
12 – 4 wkn vooraf
Mensen met drukke agenda’s 
die dit belangrijk vinden.

Mensen met bijzondere 
interesse in het debat of het 
onderwerp wil je al vroeg hun 
agenda laten blokken.
 
Ook al heb je nog geen 
sprekers, programma of 
precieze invulling: stuur een 
aankondiging.
 
Bijv: je doet een debat 
over wonen. Stuur vroeg 
een save the date uit 
naar woningcorporaties, 
beleidsmedewerkers wonen, 
de woonbond en raadsleden 
van de commissie wonen.
Email

Uitnodiging
6-4 wkn vooraf
Publiek, pers, 
doelgroepen, netwerk.

Zorg dat je een hele 
concrete uitnodiging kunt 
sturen: als mensen dit zien 
moeten ze precies weten 
hoe het event er uit gaat 
zien.
 
1. wat
2.  wanneer
3. waar
4. sprekers
5.  onderwerpen/vragen
6.  etc.

E-mail
Facebook event
Brief
Social media
Posters/flyers
Expositie

Reminder
2-1 wkn vooraf
Publiek, pers, 
doelgroepen, 
netwerk.
Kopie van de 
uitnodiging.
 
Meer inhoudelijke 
invalshoek. Bijv: een 
stelling, een quote 
van een spreker of 
een vraagstelling.

E-mail
Facebook

Social media
 

Last minute
1 wk - 1 dag vooraf
Pers, doelgroepen, 
netwerk.

Maximale urgentie: 
waarom moet je hier 
echt bij zijn?

E-mail
Facebook

Social media
 

Laatste info
1 wk - 1 dag vooraf
Mensen die zich 
hebben opgegeven.

Praktische zaken en 
mensen het gevoel 
geven dat ze echt 
wat missen als ze 
niet komen.
 
Hiermee geef je ook 
aan dat je op hun 
komst rekent, men 
voelt zich bezwaard 
om alsnog af te 
melden.

E-mail
Facebook
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Gebruik maillijsten en registratie software
 
Mailinglijsten
Stuur de mail niet vanuit Outlook, maar gebruik een 
mailing-programma zoals bijvoorbeeld Mailchimp.
•	 Zo kun je eenvoudig mails met mooie layout maken 

die zich aanpassen aan mobieltjes.
•	 Je ziet precies hoeveel mensen de mail hebben 

gekregen, geopend en doorgeklikt.
•	 Mensen kunnen zich uitschrijven (en/of inschrijven) 

en aangemelde mensen kun je markeren. Zo zorg je 
ervoor dat mensen die al zijn geregistreerd niet een 
reminder krijgen, maar een mail met ‘leuk dat je er 
volgende week bij bent’.

 
Automatiseer de registratie
Maak het de gasten en jezelf makkelijk door de 
aanmeldingen te automatiseren.
•	 Als het proces te moeilijk is, haken mensen af. Als 

mensen mails moeten sturen: veel te ingewikkeld.
•	 Door het te automatiseren ben je geen tijd kwijt 

met het bijhouden van de gastenlijst en kun je 
vervolgmails makkelijk sturen.

•	 Het ziet er professioneel uit.
 
Communicatie tijdens event
Zet ook tijdens het event sociale kanalen in om de 
doelgroep te betrekken. Deel bijvoorbeeld stellingen 
op Twitter en Facebook en vraag volgers online naar 
hun mening.

Spreek netwerken aan
Elk debatevent is een mogelijkheid om je netwerk en/
of relaties te vergroten. Probeer deze contacten goed 
bij te houden. Durf ook het netwerk achter je netwerk 
aan te boren: stel de vraag (ook aan de debatgasten) 

om hun achterban mee te nemen, om het pleidooi 
kracht bij te zetten. Wanneer debatten ontstaan vanuit 
samenwerkingsvormen met andere organisaties, is het 
makkelijker om het netwerk te vergroten en dat zal dus 
ook de opkomst voor je debat bevorderen. En let op: 
elke bibliotheekmedewerker, en zeker de extern gerichte 
collega’s, heeft een netwerk en kan dit aanspreken ten 
faveure van het debat. Vraag hen daar gewoon naar!
 
Levende reclame in de bibliotheek
Maak gebruik van de vloer, de bezoekers en alle 
kanalen van de bibliotheek. Je kunt posters ophangen, 
flyers neerleggen, borden plaatsen waar het publiek 
zijn mening op kan geven. Zet je eigen personeel in om 
bezoekers te wijzen op het event en gebruik je eigen 
kanalen (social media, nieuwsbrieven, etc.).

Pers
De pers is, afhankelijk van het type debat en de 
doelstellingen die moeten worden bereikt, een nood-
zakelijkheid, al is het alleen maar voor de centrale 
debatgasten. Nodig breed uit, mits het je boodschap en 
(debat)activiteit ondersteunt.
 
Geef de debatleider ook mee dat hij/zij kan pogen om 
‘morgen in de krant te staan’. Het zal niet altijd gebeuren, 
maar wanneer je niet deze sturing meegeeft zal het ook 
echt nooit gebeuren. Dit nieuws kun je natuurlijk ook 
zelf maken via je eigen bibliotheekkanalen en/of een 
persbericht direct ná het debat (op dezelfde dag).
 
Journalisten gaan overigens vaak anoniem in het publiek 
zitten. Aan jou de taak om contact te leggen en het 
verhaal positief te beïnvloeden. Dat mag namelijk best! 
Zeg ook tegen de debatleider dat er pers in de zaal zit. 
Laat de journalist ook vrij om na het debat nog even 

apart te praten met de centrale gasten; je kunt dat 
contact stimuleren – als debatorganisatie ben je er om de 
professionals, ook journalisten, hun werk te laten doen.
 
Afhankelijk van je ambities kun je als bibliotheek ná het 
debat zowel de relaties als de inhoud een vervolg geven. 
Een bedankje achteraf aan de centrale gasten, ook al 
hebben ze al een attentie van je ontvangen, wordt altijd 
erg gewaardeerd. En het kan helpen om ze de volgende 
keer weer te vragen.
 
Mocht je de mailadressen van de bezoekers 
hebben geregistreerd, is een bedankje en een extra 
contactmoment (eventueel een oproep voor feedback 
op de avond/middag) attent. Zorg er wel voor dat het 
voldoet aan de nieuwe AVG regels.
 
Inhoudelijk kun je de opbrengst van het debat ook 
verder uitnutten. Dat kan door middel van persberichten 
richting de traditionele media, maar natuurlijk ook 
via je eigen kanalen zoals nieuwsbrieven en social 
media. Je kunt de inhoud en uitkomsten van het debat 
aan de verantwoordelijke politici doorgeven, zodat er 
daadwerkelijk ook iets met de uitkomsten wordt gedaan.
 
Een evaluatie van het debat kan voor 
verschillende doeleinden gehouden 
worden en op verschillende manieren 
uitgevoerd. In principe is evalueren 
altijd een goed idee.
 

 Tip  Tip ter inspiratie:
•	 Bekijk vooral ook de Handleiding Debatten 

organiseren in de bibliotheek van Probiblio 
voor onder andere tips voor praktische zaken 
en teksten voor uitnodigingen. 

•	 Neem contact op met Cubiss als je meer wilt 
weten over hoe je een debat kunt organiseren.

Debat - Get Started Guide

https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Toolkit%20Debatten%20organiseren%20in%20de%20Bibliotheek%20juni%202018.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Toolkit%20Debatten%20organiseren%20in%20de%20Bibliotheek%20juni%202018.pdf
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