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In twee uur tijd wordt u grondig en vooral praktisch geïnformeerd over de berichtgeving, uw presentatie en de rol van de 

media als zich in uw gemeente of regio een calamiteit voor doet. U krijgt adviezen en praktische handvatten aangereikt 

om te voorkomen dat wat in feite een binnenbrand is, geen uitslaande brand wordt met overslaggevaar. 

Uw burgers verwachten dat u als bestuurder, als burgemeester/loco-burgemeester snel en adequaat reageert in 

crisissituaties. De zaak onder controle houdt of snel weer krijgt. Communicatie; een heldere boodschap, de juiste toon  

en openheid zijn hierbij essentieel.

Wat doen we?
U krijgt enkele dagen voorafgaande aan 
de bijeenkomst  een calamiteit-casus 
voorgelegd die zich bij u voordoet. U kunt 
zich daar naar eigen inzicht - al dan niet met 
behulp van derden -  op voorbereiden.  
Op een afgesproken tijdstip is de trainings- 
sessie met de ‘persconferentie’ over  
deze calamiteit.

Wij zorgen er voor dat u op vakkundige 
en realistische wijze over de casus wordt 
bevraagd Op een wijze dus zoals het ook 
in de praktijk van alledag gebeurt bij grote 
calamiteiten of ingrijpende gebeurtenissen. 
In deze ‘persconferentie’ worden 
lastige vragen gesteld, worden allerlei 
dwarsverbanden gelegd en moet u  
reageren op zaken waar u liever niet  
op vooruit wil lopen.

Hoe verder?
We bespreken het verloop van de 
‘persconferentie’ en de gevolgen daarvan 
op de berichtgeving. U krijgt van ons 
professionele feedback op de organisatie 
van de ‘persconferentie’, uw optreden en 
de beeldvorming in de media. Daarbij wordt 
ook ingegaan op de rol van de nieuwe 
digitale media, zoals twitter, youtube, 
vimeo, dumpert, rss, burgerjournalistiek. 
Wij helpen u met praktische tips  
en adviezen.
 
En dan?
Daarna gaat u weer aan de slag met 
andere belangrijke zaken in uw agenda. 
Deze flitstraining duurt immers maar twee 
uur, waardoor u geen dagdeel vrij hoeft 
te plannen in uw agenda, maar in een 
oogwenk weer helemaal scherp bent

of weet waar verbeterpunten liggen, zodat 
u daarna in iedere situatie weet hoe uw 
berichtgeving te structureren en die van 
anderen waar nodig bij te sturen.

Wat kost mij dat?
Voor slechts € 895,-* komen wij deze 
effectieve aanpak bij u bewijzen.

Doelgroep!
Burgemeesters, loco-burgemeesters, 
bestuurders en communicatie-adviseurs.

Geen lesboeken, geen ingrijpende 
aanslag op uw agenda, geen theoretische 
modellen, een praktische aanpak! 

*  De flitstraining wordt gegeven voor gezelschappen  

tot maximaal 5 personen. Deze prijs is exclusief  

BTW en reiskosten.


