
 

Factsheet Communicatiecyclus algemeen managers 

voor wie? 
Algemeen (niet-communicatie)managers, bestuurders 
en directies van overheid, non-profit en bedrijfsleven. 

door wie? 
De cyclus wordt uitgevoerd onder leiding van Harm 
Beijer of Alex Osten. Per onderdeel wordt gekeken of 
een vakspecialist aansluit. 

waar vindt het plaats? 
Bij u op locatie of bij ons op kantoor in Utrecht. 

wat zijn de opties bij de uitvoering? 
De cyclus duurt als in company training zes dagdelen. Afspraak daarbij is dat u zelf voor een groep 
deelnemers zorgt van vier tot maximaal acht personen.  
De cyclus wordt ook in drie dagdelen gegeven als individuele training. De inhoud wordt op uw organisatie en 
situatie toegesneden door te werken met cases uit uw eigen praktijk. 

Communicatie en beleid 
In het eerste dagdeel verkent u de belangrijkste begrippen van het communicatievak en maakt u een scan 
van uw organisatie over de risico’s rond  marketing, PR, klanttevredenheid en personeel. 
Pers en woordvoering  
In het tweede dagdeel leert u zich kort en helder uit te drukken voor zaal en camera. Snel, kort, scherp. 
Crisiscommunicatie 
U inventariseert dit dagdeel wat de belangrijkste crisismomenten kunnen zijn en wat u in uw communicatie 
kunt doen om daarop voorbereid te zijn. 
De inzet van social media voor de organisatie 
In dit vierde dagdeel verkent met u de realiteit van uw sociaal profiel en leert u de mogelijkheden en risico’s 
van en met social media voor uw organisatie. 
Presenteren met karakter  
U leert in deze workshop uzelf en uw verhaal met impact te presenteren. 
De communicatieve manager 
U leert de fijne kneepjes van interne communicatie: van vergaderen tot interne nieuwsbrieven, van slecht 
nieuwsgesprekken tot functioneringsverslagen. 

wat zijn de kosten? 
De kosten voor de zes in company-workshops bedraagt € 8.950,= ex BTW. Daarvoor krijgt u een op maat 
gemaakte training voor uw managers. Omdat de training bij u in huis wordt gegeven, zijn er geen 
locatiekosten of reistijd en reiskosten voor uw team. Dat is efficiënte inzet van uw tijd!  
De individuele training van drie dagdelen kost € 3.500,= ex BTW. 
Wilt u liever buiten de deur trainen, dan bieden wij u tegen beperkt tarief onze locatie in Utrecht aan. 

ervaringen? 
De consultants hebben ruim 20 jaar ervaring met trainen en meerjarige ervaring als interimmanager.  

Bel of mail voor meer informatie met Harm Beijer of Alex Osten via 030 - 274 6194.


