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V.R.I.S.bureau

Hoe ga ik om met de media?

Hoe breng ik mijn boodschap
helder en duidelijk over?



Als u te maken krijgt met de media, is het van belang dat u
daar goed op voorbereid bent. U wilt uw boodschap kwijt en
zich niet onzeker voelen over de uitkomsten van een inter-
view. Bureau V.R.I.S organiseert daarom een unieke media-
training die er voor zorgt dat u goed beslagen ten ijs komt.

Cilly Dartell
Cilly is als presentatrice vooral bekend van
Hart van Nederland en Studio Max Live.
Ze is gespecialiseerd in mediatechnieken
uit de praktijk. Kenmerkend is haar uiterst
betrokken wijze van interviewen.

Jacqueline de Bree
Trainer en eigenaar van bureau V.R.I.S. Ze
geeft trainingen op het gebied van onder
andere communicatie- en gesprekstechnieken.
Kenmerkend zijn haar bevlogenheid en prak-
tische instelling.

• U verbetert uw optreden in de media.
• U bent in staat (de kern van) uw boodschap helder over

te brengen.
• U (her)kent de stressfactoren en weet deze te beheersen.
• U (her)kent uw eigen kwaliteiten.
• U werkt vanuit overtuigingskracht en geloofwaardigheid

vanuit uw inhoudelijke boodschap.
• U herkent de diverse interviewtechnieken en kunt er mee

omgaan.

In the picture

Uw trainers

Geen
commentaar

De training is interactief opgezet.We gaan veel oefenen
met de camera en leren alles over interviewtechnieken.
We werken met beeldmateriaal en oefensettings. Onder-
werpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

• Hoe brengt u uw boodschap helder en duidelijk over?
• Hoe zet u bewust uw kwaliteiten in?
• Hoe krijgt u stress onder controle?
• Hoe luistert u actief?What’s in

it for me?
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Aantal deelnemers: 6 deelnemers,maximaal 8
Locatie: Van der Valk in Leusden (of in-company)
Tijden: 9.30-16.30 uur, incl. lunch en koffiepauze
Data: Telkens 2 dagen aaneengesloten
Mogelijke opties: maandag 6 mei en dinsdag 7 mei

donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni
Investering € 1.285,= per deelnemer exclusief B.T.W.

Informatie


