KENNISCLIPS VOOR RAADSLEDEN
Kennisclips

DEBATTEREN
Schat de aanval in, reageer
passend, maar buig altijd
het debat terug naar jouw
standpunt en argumenten.

Maak gebruik van alle
inzichten die er zijn
over hoe je mensen
overtuigt en bouw zo
je betoog op

HERKEN DE
DROGREDENEN

DOEL

REAGEREN

STRATEGIE

Kies je woorden
bewust, daarmee stuur
je de luisteraar.

>

VORM

TAAL

Let op je houding, dat
is het halve werk.

Bedenk eerst wat je wilt
bereiken, bedenk daarna
pas wat je wilt vertellen en
waar je dat gaat doen.

STANDPUNT

HOUDING

ARGUMENT

Kies bewust je argumenten
en schrijf kort uit hoe ze
zich tot elkaar verhouden,
voor je je betoog opstelt.

Kies je inbreng passend
bij de fase in de besluitvorming en de vorm van
de vergadering.

Formuleer je standpunt kort en bondig,
positief en doelgericht.

<

HERKEN DE DROGREDENEN
STROMAN

GENETISCHE
DROGREDEN

VERKEERDE
NADRUK LEGGEN

Iemands argument
verdraaien.

De bron van een argument
veroordelen, niet het
argument zelf.

Niet op de kern, maar op
een bijzaak reageren.

OP DE MAN SPELEN
Persoonlijke aanval op de
spreker.

OMKERING
OORZAAK-GEVOLG

AD POPULUM

Een gevolg als oorzaak
aanduiden.

Beroep op het publiek of
de massa doen, als bewijs

JIJ-BAK
Kritiek ontwijken door de
spreker een verwijt te
maken.

Voorbeelden geven, in
plaats van bewijs.

COMPOSITIE
DROGREDEN
Eigenschap van een deel
toekennen aan het geheel.

CIRKELREDENERING
HELLEND VLAK
REDENERING

VALS MEDEDOGEN

Een incident als patroon
neerzetten.

Iets niet bespreken, met
een beroep op complexiteit
of te veel detail.

VALS DILEMMA
Maar twee mogelijkheden
noemen, waar er meerdere
zijn.

ANEKDOTISCHE
ARGUMENTATIE

AUTORITEIT

OVERHAASTE
CONCLUSIE

Aannemen dat iets waar
is op basis van valse
autoriteit.

Een algemeen principe
afleiden uit te weinig
voorbeelden.

Het gebruiken van een
argument dat gelijk is aan
het standpunt.

CONCLUSIE NIET
UIT DE STELLING
Een conclusie trekken die
niet gebaseerd kan worden
op de stelling.

