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Om te beginnen…
Voor je ligt het draaiboek voor de Leergang Politieke Vaardigheden 2021 (LPV2021). Dit
draaiboek geeft richting voor het organiseren van de leergang. Naast de benodigdheden en tips &
tricks vind je ook een tijdspad voor de sessies en nadere informatie. Dit draaiboek is de rode draad
voor de organisatie. Binnen de reeks van de leergang is er ruimte voor eigen invulling.
Omdat de LPV2021 in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 gepland staat is er
voor gekozen om deze editie te organiseren voor die leden die zich willen oriënteren op het
raadslidmaatschap. Aan het eind van de LPV 2021 hebben deelnemers een introductie gekregen
in de basisbeginselen van het raadslid zijn. De doestelling is hierbij het scouten van goede
nieuwe raadsleden en het zo goed mogelijk voorbereiden van potentiele kandidaten op
raadslidmaatschap. Het programma van de LPV 2021 is geheel digitaal.
Dit draaiboek is opgedeeld in 3 onderdelen:
1. Programma
2. Praktische zaken
3. Draaiboek
Lees het draaiboek goed door. Als er naar aanleiding van het draaiboek vragen zijn, neem dan
contact op met de medewerker Opleidingen van het Landelijk Bureau Dionne d’Arnault via
opleidingen@d66.nl of 06-30744788.
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Wat is de Leergang Politieke Vaardigheden?
Op dit moment zijn afdelingen druk bezig met de scouting van nieuwe raadsleden voor de
GR2022. Om hierin te ondersteunen is besloten om een onlineversie aan te bieden voor leden die
zich willen oriënteren op het raadslidmaatschap.
De LPV 2021 wordt in en door de regio georganiseerd waarbij het Landelijk Bureau ondersteunt.
Dit betekent dat de praktische organisatie bij de regio ligt. Denk hierbij aan het werven van en
communicatie met de deelnemers en de hosting van de digitale sessies. Daarnaast is de regio
verantwoordelijk voor de begeleiding en moderatie van de sessies. Het Landelijk Bureau levert het
programma en de trainers. Uiteraard is het mogelijk om de LPV 2021 samen met een andere regio
te organiseren.
De sessies van de LPV 2021 staan gepland in de maanden april, mei en juni 2021. Het gaat om 5
online sessies, waarvan de laatste sessie vrije invulling door de regio betreft. De eerste 4 sessies
behandelen respectievelijk de thema’s: sociaalliberalisme, raadsinstrumenten, communicatie en
debatteren. De sessies vinden wekelijks plaats en iedere sessie heeft een duur van 3.5 uur. Het
programma is geheel digitaal en is voor minimaal 15 en maximaal 40 deelnemers per regionale
editie.
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Programma
De rode draad in het programma is deelnemers mee te nemen van de sociaalliberale waarden
naar realisatie in de lokale politieke praktijk: Waarom vind ik wat ik vind? Hoe kan ik mijn
gedachtegoed lokaal toepassen? Wat is mijn rol als politicus en hoe kan ik mijn plannen
gerealiseerd krijgen en hoe breng ik mijn verhaal over? Dit resulteert in een programma van vijf
wekelijkse online sessies van in totaal 3,5 uur (inclusief inleiding, evaluatie en afronding):
Sessie 1: Gedachtegoed: het sociaalliberalisme
Sessie 2: Raadsinstrumenten: van ideaal naar praktijk
Sessie 3: Communicatie: hoe profileer ik mijzelf als D66’er?
Sessie 4: Debatteren
Sessie 5: Eigen invulling regio*
* Eigen invulling regio: afhankelijk van de vraagstukken en behoeften in de regio. Denk hierbij aan
een workshop over een regionaal hot topic, een workshop van het Els Borst Netwerk, een module
debatteren, algoritmes binnen de gemeentepolitiek, het politieke spel in de praktijk, een (digitaal)
werkbezoek of het simuleren van een raadsdebat. Uiteraard denkt het Landelijk Bureau graag mee
over de invulling van deze sessie.
De sessie worden gegeven door trainers en experts uit het politieke werkveld. De modules zijn
interactief en er wordt gewerkt met casuïstiek uit de praktijk. De sessies sluiten aan bij de
praktijksituatie van het raadslidmaatschap en zijn gericht op vaardigheden. De modules bevatten
mogelijkheden tot feedback.
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Praktische zaken
1. Organisatoren/begeleiders
Belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle leergang zijn de commitment van de regio’s
om de LPV 2021 te organiseren en voldoende capaciteit; denk hierbij aan minstens twee
vrijwilligers die de leergang organiseren. Deze organisatoren hebben bij voorkeur politieke
ervaring en/of zijn didactisch onderlegd.
Zij zijn bij elke bijeenkomst aanwezig.
Taken van de organisatoren/begeleiders:






Communiceer informatie betreffende de LPV2021 met geïnteresseerde leden
Werven en samenstellen van de deelnemersgroep (Minimaal 15, maximaal 40)
Communicatie met de deelnemers: aanmeldingen, welkomstmail, mails tussen de
bijeenkomsten door etc.
Inning van deelnamekosten
Plannen en organiseren van de vijf LPV-sessies.

Hosten van de sessies. Denk hierbij aan het introduceren van de trainers en modereren van de
sessie.




Elke bijeenkomst een korte toelichting over de voortgang (het aangeven van de “rode
draad”)
Evaluaties van demodules uitzetten en innemen
Certificaat deelname

Omdat de sessies online plaatsvinden is het mogelijk om (kleinere) regio’s met elkaar te clusteren,
teneinde voldoende deelnemers te hebben voor volle sessies. Bespreek met omliggende regio’s
clustering voor deelname aan de LPV 2021.
Informeer het Landelijk Bureau zsm over de namen en contactgegevens van de
organisatoren/begeleiders van jouw regio via opleidingen@D66.nl
2. Data en tijden LPV 2021
Om de organisatie te faciliteren hebben we alvast wat data en tijden ingepland:
Gedachtegoed

Raadsinstrumenten

Communicatie

Debatteren

Vrije invulling

Tijd

Optie 1

Zaterdag 3 april 2021

Zaterdag 10 april 2021

Zaterdag 17 april 2021

Zaterdag 24 april 2021

Zaterdag 1 mei 2021

14.00 - 17.30 uur

Optie 2

Maandag 12 april 2021

Maandag 19 april 2021

Maandag 26 april 2021

Maandag 3 mei 2021

Maandag 10 mei 2021

18.30 - 22.00 uur

Optie 3

Woensdag 28 april 2021 Woensdag 5 mei 2021

Optie 4

Woensdag 19 mei 2021 Woensdag 26 mei 2021 Woensdag 2 juni 2021

Woensdag 9 juni 2021

Woensdag 16 juni 2021 18.30 - 22.00 uur

Optie 5

Zaterdag 22 mei 2021

Zaterdag 29 mei 2021

Zaterdag 5 juni 2021

Zaterdag 12 juni 2021

Zaterdag 19 juni 2021

14.00 - 17.30 uur

Optie 6

Maandag 31 mei 2021

Maandag 7 juni 2021

Maandag 14 juni 2021

maandag 21 juni 2021

Maandag 28 juni 2021

18.30 - 22.00 uur

Woensdag 12 mei 2021 Woensdag 19 mei 2021 Woensdag 26 mei 2021 18.30 - 22.00 uur

Communiceer vóór 19 februari 2021 de gekozen startdatum voor de LPV 2021 in jouw regio met
het Landelijk Bureau. Communiceer dan ook met welke regio mogelijk geclusterd is voor de LPV
2021. Dit kan per mail: opleidingen@D66.nl
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3. Communiceer informatie door naar de doelgroep binnen jouw regio
Communiceer naar de doelgroep van de regio de relevante informatie m.b.t. de LPV 2021. Dit kan
het best via de mail. Het Landelijk Bureau faciliteert hierin door het aanleveren van een format
voor deze mail.
4. Aanmeldingen
Bekijk de aanmeldingen. Ga na of de aanmelders tot de doelgroep behoren. Maak een
deelnamelijst. Deel deze lijst met het Landelijk Bureau (opleidingen@d66.nl).
5. welkomstmail
Stel een welkomstmail op naar alle deelnemers, met daarin informatie over de LPV 2021. In deze
mail moeten de volgende aspecten worden meegenomen:
-

Uitleg over de LPV2021
Inhoud programma

-

Praktische zaken

-

Data bijeenkomsten

-

Kosten/eigen bijdrage/betalingswijze

6. Deelnamekosten
Deelnemers betalen elk een bijdrage van 25 euro om de kosten van de bijeenkomsten te dekken.
Hiermee worden de volledige kosten voor de trainers volgens het Trainershuistarief gedekt.
7. Begeleiding trainers
Het Landelijk Bureau levert trainers aan voor de modules. Wel zijn de organisatoren zijn de
contactpersoon van de trainer. Houd contact met trainers over bereikbaarheid, data en de
achtergrond van de groep. Ook voor de trainer is het belangrijk dat er een teamlid aanwezig is bij
de bijeenkomsten. Als begeleider help je door de sessies goed te laten verlopen door bijvoorbeeld
door de chat bij te houden en deelnemers te mute-en als dat nodig is.
Na de bijeenkomst ontvangt de trainer een VVV-cadeaubon t.w.v. 50 euro (conform *trainershuis
tarief), behalve als de trainer werkzaam is bij het Landelijk Bureau D66. Je ontvangt hierover tijdig
een overzicht van.
*Trainershuis: Vanuit de D66 Academie worden vrijwilligers ingezet voor trainingen, lezingen,
workshops en aanverwante activiteiten die gezamenlijk onder de paraplu van ‘het Trainershuis’
vallen. Voor de uitvoering van haar opleidingen en trainingen heeft de D66 Academie een poule
van vrijwillige trainers die met hun kennis op diverse manieren de partij vooruitbrengen.
8.De bijeenkomsten vinden plaats via zoom
Organisatoren vanuit de regio’s begeleiden de zoombijeenkomsten: zij hosten de bijeenkomsten,
laten deelnemers naar binnen, verdelen naar breakoutrooms, dempen geluid waar nodig, etc.
Het Landelijk Bureau helpt met een zoomaccount en zoominstructies aan de organisatoren.
9. Evaluatie
Na elke module, wordt er aan de deelnemers gevraagd om zowel de module als de trainer te
evalueren.
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10. Certificaat van deelname
Na de reeks Masterclasses, ontvangt elke deelnemer een bewijs van deelname. Dit bewijs
ontvangen deelnemers alleen als zij alle bijeenkomsten hebben bijgewoond. De certificaten mogen
na de vierde bijeenkomst worden uitgereikt.
11. Bijlage 1 - Infosheet
In de bijlage, is er een infosheet voor het werven van deelnemers aan de LPV 2021 bijgevoegd.
Deze kan als mail naar potentiële deelnemers worden opgestuurd. Let wel: vul onderaan de
infosheet de relevantie contactinformatie van de organisator/begeleider van de regio in, alvorens
de mail te versturen.
Vermeld in de mail ook een uiterste inschrijfdatum voor de deelnemers.
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Draaiboek
Wie
Wat
Voorbereidende fase
Landelijk
Bellen
met
Bureau
regio’s over LPV
2021
Alle regio’s
Draaiboek
ontvangen
Alle regio’s
Deelnemers
mailen

Hoe

Wanneer

Telefonisch

Week 8 – 12
februari 2021

Week 8 – 12 Lees
deze
februari 2021 goed door.
Per mail – je ontvangt Week
15
een format voor deze februari 2021
mail.
Alle regio’s
Doorgeven
Per mail
Vóór
19
deelname, start
februari 2021
datum,
clustering met
ander regio
Alle regio’s
Deelnemerslijst
Per mail
Uiterlijk15
naar Landelijk
maart 2021
Bureau
Alle regio’s
Bevestigen
Per mail
deelname aan
deelnemers
Alle regio’s
Inning deelname
gelden
Landelijk
Organisatorisch Telefonisch/
Half
maart
Bureau
overleg met alle zoomsessie
2021
regio’s
Alle regio’s
Aanschaffen
Voor
start De
VVV
VVV
bonnen
LPV 2021
bonnen kunnen
voor trainers
online worden
aangeschaft.
Denk aan het
activeren van
de bonnen.
Uitvoerende fase
Alle regio’s
Uitvoeren LPV
April,
mei,
2021
juni 2021
Afsluitende fase
Alle regio’s
Intervisie
en
Augustus –
evaluatie
september
2021

Contactinformatie LPV 2021:
Dionne d’Arnault
Medewerker Opleidingen
Landelijk Bureau D66
Mobiel: 06-30744788
E-mail: Opleidingen@D66.nl
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Per mail

Omschrijving

Bijlage 1
Infosheet werving deelnemers - Leergang Politieke Vaardigheden –
introductie raadslidmaatschap 2021 (LPV 2021)
Introductie
Deze zomer kun je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad. Wil jij het D66-gedachtegoed in
de praktijk realiseren? Droom jij ervan om namens D66 gemeenteraadslid te worden? Of heeft
het raadslidmaatschap je interesse, maar wil je eerst meer weten en ontdekken of dit ambt iets
voor jou is? Wil je kennismaken met een aantal aspecten van deze mooie taak? Dan is deze
reeks masterclasses iets voor jou!
Voor wie?
De LPV 2021 is een introductie voor D66’ers die overwegen om zich te kandideren voor het
raadslidmaatschap.
Inhoud en programma
We willen mensen die overwegen zich te kandideren een inkijkje geven in aspecten van het
werk van een raadslid. De rode draad in het programma is om deelnemers mee te nemen van
de sociaal-liberale waarden naar realisatie in de lokale politieke praktijk: waarom vind ik wat ik
vind, hoe kan ik mijn gedachtegoed lokaal toepassen, wat is mijn rol als politicus en hoe kan ik
mijn plannen gerealiseerd krijgen en hoe breng ik mijn verhaal over. Dat resulteert in het
volgende programma van 5 workshops van ca 3 uur:
1.
2.
3.
4.
5.

Gedachtegoed: het sociaalliberalisme
Raadsinstrumenten: van ideaal naar praktijk + Q&A zittend raadslid / wethouder
Communicatie: hoe profileer ik mijzelf als D66’er?
Debatteren
Deze sessie vult het regiobestuur naar eigen invulling in

Het programma vindt geheel online plaats, via Zoom.
Kosten
De kosten voor deelnemers zijn 25 euro.
Startdatum en frequentie van de Leergang in jouw regio:
Je wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de startdatum in jouw regio. De LPV
2021 vindt wekelijks plaats (5 achtereenvolgende weken) en zal plaatshebben in de maanden
april, mei en juni van dit jaar, afhankelijk van de door de regio gekozen startdatum.
Opgeven doe je zo:
Geef je op bij *zet hier je eigen contactgegevens neer, naam van de regiocoordinator LPV
2021* via *zet hier je eigen mailgegevens neer en mobiel nummer, gegevens eigen
regiocoordinator LPV 2021*
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met …. *zet hier je eigen (regio)
contactgegevens neer*
Meer weten over het raadslidmaatschap?
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De LPV 2021 is één van de manieren om je te oriënteren op het raadslidmaatschap. Het
Landelijk Bureau verwijst je graag naar aanvullend aanbod van de VNG, Vereniging voor
Raadsleden, ProDemos, lokale en regionale D66 initiatieven (via hun websites) en mogelijke
initiatieven van je gemeente.
www.VNG.nl
www.raadsleden.nl
www.prodemos.nl
Daarnaast adviseren wij om in gesprek te gaan met het D66 afdelingsbestuur, de regionale
talentencommissie of opleidingscontactpersoon en huidige raadsleden.
Op MijnD66 is de D66 Raadsledenscan beschikbaar.
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