Kinderdagverblijf volgt mediatraining
De zedenzaak rondom kinderdagverblijf het
Hofnarretje in Amsterdam ging als een schok door ons
land. Het zette ook kinderdagverblijven aan het
denken. Hoe ga je om met eventuele beschuldigingen?
Wat is je houding naar familie, media, gemeente?
Welke boodschap breng je naar buiten en hoe?
Met deze vragen stapte een kinderdagverblijf/BSO op
De Trainingstudio af. Wij ontwikkelden een training op
maat. Want vooraf weten wat je te doen staat en hoe je
moet reageren, is meer dan het halve werk!

Voorbereid en duidelijk je verhaal doen bij de rekenkamer van een
gemeente
Wat doe je als je als gemeente moet getuigen bij de
rekenkamer in een onderzoek naar mogelijke
onregelmatigheden? Hoe zorg je dat je als ambtenaar
het verhaal dat je wilt vertellen, ook duidelijk
uiteenzet? De Trainingstudio verzorgde een
presentatietraining voor een groep ambtenaren.

Aan het einde van de sessie wisten ze hoe zij hun
verklaring helder voor het voetlicht moesten brengen.
Belangrijkste uitgangspunt in de voorbereiding: zorg
dat je verklaring kort en duidelijk is.
Binnenkort ook de feiten presenteren? Ga gefocust de
bühne op en volg onze presentatietraining.

Grootschalige crisistraining in de gassector
De olieramp in de Golf van Mexico is al weer anderhalf jaar
geleden. Nederlandse olie- en gasbedrijven,
brancheorganisatie NOGEPA en de Nederlandse overheid
beseffen dat we ook in onze nationale wateren op onze
hoede moeten zijn. De techniek, de controle en de naleving
van wet- en regelgeving zijn op orde. De onderlinge,
interne en externe communicatie moet bij een eventuele
ramp in Nederland vlekkeloos verlopen.
Onder het mom van ‘voorbereid zijn op een crisis’ nam
De Trainingstudio in november deel aan een grootschalige
oefening. Een gasmaatschappij, de kustwacht en diverse
ministeries participeerden.
De Trainingstudio focust zich op het trainen van de diverse
communicatieteams.
Door hen te bestoken met telefoontjes, tweets en
nieuwsberichten worden zij onder druk van telkens
veranderende omstandigheden gedwongen beslissingen te
nemen. Waarnemers kijken toe en komen met lessons

learned. Een praktische voorbereiding in ‘vredestijd’ die het
verschil maakt als zich daadwerkelijk een crisis voordoet.
Ook voorbereid een crisis in? Lees hier meer over onze
training crisiscommunicatie.
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