
In deze training leer je betere 
projectvoorstellen, adviesno-
ta’s of beleidsstukken schrijven. 
Teksten die enthousiasmeren 
en overtuigen en die jouw 
lezer snel kan doorgronden. 
Zodat jij jezelf sterk profileert 
en zo jouw doel bereikt. 
De training volg je samen met 
een groep medecursisten. We 
werken met de teksten van de 
deelnemers zelf. Zo is wat we 
oefenen, altijd direct toepas-
baar en haal jij het maximale 
rendement uit deze training. 
Bovendien zorgt de mix van 
theorie, praktijk en uitwisseling 
voor een unieke leerervaring.

Onze trainingen worden 
volledig online gegeven. Jij 
kunt dus gewoon deelnemen 
vanuit huis, kantoor of de trein. 
Zo past onze training, altijd in 
jouw agenda. 
Je wordt begeleid door een 
senior trainer met bakken 
ervaring, die haarfijn inspeelt 
op jouw behoefte. De persoon-
lijke begeleiding zorgt ervoor 
dat jij jouw leerdoelen behaalt!
De training volg je samen met 
een groep medecursisten. We 
werken met de teksten van de 
deelnemers zelf. Zo is wat we 
oefenen, altijd direct toepas-
baar en haal jij het maximale 
rendement uit deze training. 
Bovendien zorgt de mix van 
theorie, praktijk en uitwisseling 
voor een unieke leerervaring.

Schrijf jij ook van die lange 
teksten die jou en je lezer 
eigenlijk alleen maar vermoe-
ien? In deze training leer je 
hoe je in de helft van de 
schrijftijd, de lezer overtuigd 
van jouw idee.
Aan de hand van eigen 
teksten laten we zien hoe je 
een goede, heldere structuur 
aanbrengt en met steekhoud-
ende argumenten de lezer 
meeneemt. Hierbij stellen we 
de lezer altijd centraal, zodat 
ook de leestijd tot een 
minimum kan worden beperkt. 

Komt jouw boodschap niet over? Je hebt een fantastisch idee of 

visie in je hoofd, maar krijgt het niet zo krachtig op papier. In 

deze training leer je hoe je jouw lezers overtuigd met tekst. En het 

mooie is: dit kan in de helft van de tijd!
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Zo overtuigend kun je zijn

EFFECTIEF RAPPORTEREN 
EN ONDERBOUWEN



PROGRAMMA

Spijkerman Trainingen biedt een uniek aanbod van 

online skills trainingen. Online bijspijkeren, noemen we 

dat. Dit heeft als voordeel dat je minder wordt afgeleid 

door de groep, geen reistijd hebt en toch persoonlijk 

advies krijgt waar je wat aan hebt. Deze trainingen 

worden namelijk altijd door een senior trainer gegeven. 

In onze mondelinge communicatietrainingen werken 

we met herkenbare voorbeelden uit de praktijk. In onze 

schrijftrainingen werken we met teksten van de 

deelnemers zelf. Altijd toepasbaar dus!

OVER SPIJKERMAN 
TRAININGEN 

Maak kennis met de trainingen op 

gebied van mondelinge en 

schriftelijke communicatie. Kijk op 

www.spijkermantrainingen.nl 

Bij vragen of voor het maken van een 

afspraak, bel je met 020 468 80 00.

Spijkerman
Trainingen

1.
EERSTE ONLINE
BIJEENKOMST

2.
TWEEDE ONLINE

BIJEENKOMST

• Argumenten onderbouwen

• Leesbaar schrijven: heldere 

   en begrijpelijke taal

• Overzichtelijke lay-out

• Beoordelen van eigen en

  elkaars teksten volgens een

  snelscan

3.
DERDE ONLINE
BIJEENKOMST

• Feedback voor elke cursist 

  op een eigen tekst die van 

  tevoren is ingestuurd

• Bespreken intern proces

• Oefenen

* De derde bijeenkomst is 

optioneel, maar zeer aan te 

raden!

• Werken volgens een sjabloon

• Advies

• Inleiding

• Argumenten

• Kanttekeningen: overtuigen 

doe je immers niet alleen met 

argumenten: ook met kanttek-

eningen. Zo laat u zien dat 

een afgewogen advies geeft.
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