Twee-in-één. Personal Branding en persoptreden. Speciaal op maat!
Een twee-in-één training waar personal branding en het omgaan met de media
soepel in elkaar overlopen. Speciaal op maat gemaakt voor het College van
Burgemeester en Wethouders van een grote gemeente.
Een individuele training ook. De coach concentreert zich volledig op de bestuurder.
De concentratieboog laat zich nauwelijks beïnvloeden door omgevingsfactoren. Eén
op één de diepte in. Eén dagdeel intensief.
In de vertrouwelijke omgeving van een face-to-face sessie kan de bestuurder zich
van zijn kwetsbare kant laten zien. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen om in
beperkte tijd het maximale resultaat uit de training te halen.
Ter voorbereiding op de training voert de coach een gesprek met de afzonderlijke
bestuursvoorlichters. Samen brengen zij in kaart wie de bestuurder is, wat zijn
sterke en minder sterke kanten, zijn drijfveren, zijn werkterrein en speerpunten
zijn, wat hij wil en waarin hij wil uitblinken. Ook de politiek heikele dossiers
passeren de revue.
Ook geïnteresseerd in een persoonlijke training Personal Branding? Lees alles over
Personal Branding bij De Trainingstudio.

“Het monster dat websiteverbetering heet, durf ik nu wel aan”
Onze training Website Ontwikkeling geeft de deelnemers handvatten om het
ontwikkelen van een nieuwe of het verbeteren van een bestaande website met
verstand van zaken te begeleiden. Centraal staan alle aspecten die horen bij het
ontwikkelen, lanceren en beheren van een effectieve website.
Zo komen de diverse fasen in websiteontwikkeling en het belang van verschillende
concepten aan bod. Ook staan we stil bij de keuze voor een externe partij die de
website uiteindelijk voor je bouwt of aanpast. En we benadrukken het belang van
het vooraf helder hebben van de doelstellingen en de doelgroepen.
De oefeningen zorgen voor een interactief karakter. “Als trainer ervaar ik de sessie

als zeer stimulerend. Je wordt aan het denken gezet over de situatie van de
deelnemers en dat scherpt mijn geest!” aldus trainer Berend Sikkenga die in het
dagelijks leven de online marketing van Essent naar een hoger niveau tilt.
Ook de trainees vertrekken met goede moed huiswaarts. “Het was een bijzonder

interessante en leerzame sessie. De extra tips & tricks zijn zeer welkom. Ik zie
inmiddels weer licht aan de horizon gloren. Het monster dat websiteverbetering
heet, durf ik nu wel aan!” aldus een tevreden deelnemer.
Zelf ook behoefte aan inzicht in het ontwikkelen van een website? Hier vind je alle
informatie over de training Website Ontwikkeling bij De Trainingstudio.

Schipholpoort 40

Postbus 824

2034 MB Haarlem

2003 RV Haarlem

+31 23 536 80 07

www.detrainingstudio.nl

info@detrainingstudio.nl

