
 

 

 

 

 

DE COMMUNICATIEKALENDER 2020 

 

Groepen vanaf 4 personen krijgen bij aanbetaling 10 % korting 

BEKIJK ons trainingsschema en GEEF u zo spoedig mogelijk op voor het gehele jaar 

Inbegrepen trainingsmateriaal, lunch & drinks en een certificaat bij volledige deelname. 

Periode/Datum Activiteit Doelgroep        Resultaten 

JANUARI 
Gelijkwaardigheid is een 

pré bij succesvolle 
communicatie 

 

LANCERING 
COMMUNICATIE 
VOORNEMENS 2020
  

Vanaf 20 januari 
beschikbaar via de 

website 

Communicatie professionals, 
ondernemers, politici en 
geïnteresseerden 

Plan jouw communicatie jaar effectief in 

FEBRUARI  De media als 4e macht 

Groep 1: Maandag 3 
& dinsdag 4 februari 
2020  
 
Groep 2: Maandag 28 
& dinsdag 29 februari 
2020 
 
Tijd: 8.00 – 15.00 uur 

Tweedaagse Media 
training 
Kosten: SRD 2500 p.p. incl 
syllabus 
 
 

Communicatieprofessionals, 
ondernemers, politici en 
iedereen die zich positief en 
adequaat wil profileren via de 
media 

- Inzicht in het vakgebied 
- Hoe profileer je jezelf effectief 
-             Wat is mijn centrale boodschap  
-             Hoe pak ik meteen de aandacht 
-             Hoe bereid ik me op een vraaggesprek voor? 
-             Hoe houd ik de leiding tijdens het gesprek? 
-             Hoe ga ik om met vraagvalkuilen (speculatieve, 
suggestieve vragen, verkeerde samenvattingen, enz.) 
-            Perswoordvoering (trainen met de camera) 
-            Omgaan met onverwachte media confrontaties 
-             doel van een persconferentie (wanneer 
wel/wanneer niet) 
-             Schrijven van een persbericht 
-             Representatie 
-             Media tips 

MAART  Relaties zijn essentieel voor effectieve communicatie 

PR Training: Vrijdag 6 
maart en zaterdag 7 
maart 2020 
Tijd: 8.30- 15.00 uur 
 
Training 
interculturele 
communicatie: 
Maandag 16 maart 
2020 
Tijd: 8.30- 15.00 uur 
 
 
 
 

Tweedaagse PR training 
Kosten: SRD 1500 p.p. 
 
 
Eendaagse training 
interculturele 
communicatie 
Kosten: SRD 1200 p.p. 

Iedereen die op zakelijk 
gebied relaties effectief wil 
onderhouden 

Tweedaagse PR training 
-             Inzicht in theorie PR 
- PR als management instrument inzetten 
- Inzicht in interne en externe communicatie 
- Het verband tussen PR en de organisatie van de        
communicatie 
- Consistentie in de communicatie 
- Lobbyen 
- Relatie met de media 
 
Eendaagse training interculturele communicatie 

- Culturele aspecten van communicatie 
- Individuele stijl: wie ben ik en wat neem ik zelf mee? 
- Grensoverschrijdende principes: vertrekken vanuit 

gemeenschappelijkheid 
- Basismodellen interculturele communicatie: (h)erkennen 

van verschillen 
- Aandacht voor aannames: observatie versus interpretatie 
- Eigen uitdagingen in intercultureel communiceren 
- Intercultureel handelen: van inleving naar actie 
- Draagvlak creëren in een culturele context 
- Bouwen aan relaties 

 APRIL  Politieke communicatie werkt 

Maandag 6 april 2020  
Tijd: 8.30 – 15.00 uur 

Eendaagse Workshop 
Overheidscommunicatie: 
de rol van 
overheidscommunicatie 
in onze samenleving (incl 
oefenopdrachten & 
casussen) 
Kosten SRD 1495 p.p. 
 
 

personen die werkzaam zijn 
bij de overheid 

 - Inzicht in overheidscommunicatie 
- De rol van overheidscommunicatie in de 
Surinaamse samenleving 
- Belang van eenduidige overheidscommunicatie 
- Participatie samenleving 
- De rol van de burger in een samenleving 
- Voorlichting en communicatie 

23 en 24 april 2020 
Tijd: 8.00 -16.00 uur 
 

HET 
COMMUNICATIECONGRE
S 2020 

- Communicatie 
professionals, politici, 
ondernemers, burgers 

- Kennisuitwisseling op het gebied van communicatie en 
leiderschap 

- Faciliteren van de politieke discussies voor de komende 
verkiezingen 

- Belang van burgerparticipatie benadrukken 
- Samenbundeling van communicatie professionals 
- Dialoog tussen de politieke partijen op een respectvolle, 

vreedzame en bedachtzame wijze, stimuleren 
- De kracht van communicatie inzetten voor ‘high 

performance’  
- Unaniem Suriname product ontwikkelen 
- Verbinden van burgers door doelgerichte communicatie 
- Stemwijzer presenteren aan de Surinaamse burger 

Mei 
De Communicatie 
maand 

 

Communiceer doelgericht 

Maandag 18 mei en 
dinsdag 19 mei 2020 
Tijd: 8.30-15.00 uur 
 
Maandag 25 mei en 
dinsdag 26 mei 2020 
Tijd: 8.30 – 15.00uur 

Tweedaagse training 
Corporate Communicatie  
Kosten SRD2500 p.p. 
 
 
Tweedaagse training 
Interne Communicatie 
Kosten SRD3000 p.p. 
 

- Personen die 
werkzaam zijn in een 
zakelijke marketing en 
communicatie 
omgeving of 
binnenkort een 
communicatiefunctie 
vervullen 

Tweedaagse training Corporate Communicatie 
-      Wat is corporate communicatie 
- Inzicht in marketingcommunicatie, 
organisatiecommunicatie en managementcommunicatie 
- Positionering van de organisatie 
- De organisatie van de communicatie 
- Invloed van traditionele media en nieuwe media 
- Ontstaan van een merk 
- Merkenstrategie 
- Hoe de ‘corporate story’ samen te stellen 
- De communicatie van de organisatie 

 
Tweedaagse training Interne Communicatie 

- Doel van interne communicatie 
- IC als management instrument 



 

- Visie op iC ontwikkelen 
- IC modellen inzetten 
- Identiteit & imago 
- Interne versus externe communicatie 
- IC plan ontwikkelen incl budget/activiteitenplanning 

JUNI 
 Communicatie, ook via visualisaties 

Periode/Datum Activiteit Doelgroep        Resultaten 

 
Vrijdag 5 juni en 
zaterdag 6juni 2020 
 
Tijd: 8.30 -15.00 uur 

Tweedaagse 
communicatie training 
voor beginners (incl 
communicatietest) 
 
Actie: SRD 1000 

- Personen die 
interesse hebben in 
het vakgebied 

- Inzicht in het vakgebied 
- De rol van communicatie op de werkvloer 
- Eigen communicatiestijl wordt inzichtelijk 
- Wanneer zet je een bepaalde communicatiestijl in en wat 

is het effect 
- Het formuleren van een boodschap 
- Het visualiseren van ideeën 
- Het inzetten van communicatiemiddelen 

Maandag 8, 15 en 22  
juni 2020 
 
Tijd: 17.00 – 20.00uur 
 

Driedaagse Photoshop 
training – Photoshop voor 
Beginners 
 
Kosten: SRD1200 p.p. 
inclusief syllabus 
 

- Iedereen die 
geïnteresseerd is in 
grafische bewerking 
en Photoshop -
vaardigheden wenst 
aan te leren 
 

- Introductie Photoshop 
- Project Voorbereiding 
- Selectie technieken 
- Schilderen, tekenen en typen 
- Werken met layers 
- Channels and Masks 
- Filters 
- Finaliseren, exporteren en print ready maken 

Juli  Overtuigend presenteren is een must 

Maandag 6 juli 
dinsdag 7 juli 
 
8.30- 15.00 u 

Training: Mondelinge 
communicatie; versterk 
uw 
presentatievaardigheden 
 
Kosten: SRD 1500 
 

- Personen die hun 
presentatievaardighed
en willen verbeteren 

- U leert de verschillende communicateistijlen 
- U leert uw eigen communicatiestijl inzetten voor 

succesvolle communicatie 
- U leert effectief een boodschap te formuleren en over te 

brengen 
- U vergroot uw zelfvertrouwen in het geven van 

presentaties 
- U bent in staat om uw boodschap op uw doelgroep af te 

stemmen 
- U bent in staat om op de juiste wijze in te spelen op 

vragen en reacties 
- U leert omgaan met spanning vooraf of tijdens het 

klantcontact 
- U leert effectief presenteren 

Vrijdag 10, 17, 24, 31 
juli 2020 
Vrijdag 7 en 14 
augustus 2020 
 
Tijd: 8.30 -14.00 uur 

Zesdaagse ICT training – 
Websites bouwen met 
joomla (EXCLUSIEF bonus 
aanbieding: Domeinnaam 
+ 1 jaar hosting voor 
slechts $75 indien 
gewenst) 
Kosten: SRD 1500 

- Iedereen die 
geïnteresseerd is in het 
bouwen en onderhouden van 
websites (eigen laptop 
meenemen) 

-   Werken aan je eigen website of dat van je bedrijf 
tijdens de traning. 

- Introductie CMS 
- Joomla installeren en configureren. 
- Inhoud geven aan een website 
- De look en feel van een website aanpassen 
- De website uitbreiden met extensies 
-  

AUGUSTUS/S
EPTEMBER 

 

 

 Trainingen op aanvraag 
voor bedrijven 

  

OKTOBER  Geweldloos communiceren 

Zaterdag 3 oktober 
2020 
Tijd: 9.00 -13.00 uur 
 
 

Eendaagse 
communicatietraining 
‘hoe motiveer ik mijn 
leerlingen? 
Kosten: SRD 495 

- Voor leerkrachten - Positieve communicatie inzetten 
- Het kind staat centraal 
- Inzicht in de verschillende communicatiestijlen 
- Inzicht in de eigen communicatiestijl 
- Communicatie als instrument inzetten voor groei en 

ontwikkeling 

NOVEMBER  Webinars Month  

WEBINAR – nader in 
te vullen 
 

ONLINE – Trainingen 
 
 
 

- Voor communicatie 
professionals 

- Verbeter jouw communicatie skills 

 


