incompanytraining

Training Omgaan met de media
"En wethouder, wat is uw commentaar hierop?" "Uh … ik … uh …"
"Kan de directeur van uw corporatie even reageren voor onze krant?"
"De lokale radio aan de lijn. Neem jij ze?"
Regelmatig worden lokale overheden en organisaties met een maatschappelijk belang door de
media gevonden. Of ze maar even een statement willen afleggen. Of ‘on camera’ willen reageren.
Het is niet makkelijk om de juiste boodschap uit te dragen. In de juiste toon. Op het juiste
moment. Maar u kunt dat tijdens deze training wel leren.
In deze training leert u hoe u effectief omgaat met de media.

Programma Training Omgaan met de media
U leert…
... welke mediastrategie u moet kiezen
 Het protocol voor de media: de basis voor al uw handelen.
 De regie: laat u niet overrompelen, maar neem de regie.
 Voorbereiding op een mediaoptreden: bepaal hoe u wilt overkomen.
 Nazorg: u stelt de grenzen.
… de juiste gesprekstechniek
 Welke gesprekstechniek hanteert u?
 Hoe gaat u om met verschillende media: krant, radio, tv en internet.
 Hoe houdt u controle over uw stem, gebaren en mimiek?
 Hoe bepaalt u de richting van het interview?
… te denken als de journalist
 Wat drijft een journalist?
 Hoe maakt u van de journalist uw partner in plaats van uw vijand?
 Wat zijn de strategieën in de journalistiek?

Resultaat van de training Omgaan met de media
Na afloop van de training ...
... heeft u een duidelijk persprotocol en weet u hoe u ermee werkt;
... weet u wat u wel en (vooral ook) niet moet zeggen en doen in de media;
... gebruikt ú de media en niet andersom.

Doelgroep
Voor iedereen die de pers te woord moet staan.

Didactiek
Geen flaters in de pers
U leert omgaan met de pers door het te doen. Telkens laten we u zien hoe u de omgang met de
journalistiek kunt verbeteren. Hoe u de controle houdt.U leert ook on camera. Dankzij onze
professionele studio kunnen we u in een realistische situatie brengen.

