
Media
training

Deltalinqs Training & Services biedt naast
(veiligheids-) trainingen, softskill trainingen
ook Turn Around Support of 'full-service'
support aan. Wij doen er alles aan om het
voor de organisatie makkelijker te maken
van de inkoop van de juiste trainingen,
ontwikkelen van trainingen tot en met de
financiële afhandeling met een gedreven
en ervaren team van medewerkers.

Leren op een krachtige,
korte en kernachtige
manier boodschappen 
te formuleren in een
interview
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Een brand, het affakkelen na een
stroomstoring, een bedrijfsongeval of
een grote lekkage van een chemisch
gevaarlijke stof. Gebeurtenissen met
een zeer grote impact voor het bedrijf,
de medewerkers en ook de omgeving.
De pers staat dan direct voor de poort.
Er moet gelijk gecommuniceerd worden. 
De sociale media en ook traditionele
media moeten worden bediend.

Gebeurt dit niet dan bent u de regie
over het communiceren rond het
incident kwijt. Anderen gaan dan over
uw bedrijf communiceren en dat is wel
het laatste wat u wilt.

In de mediatraining worden
cursistengetraind om na een incident
korte verklaringen te geven, die alleen
op feiten zijn gebaseerd. De cursus is
vooral praktisch. Het gaat om oefenen.
Er wordt getraind met cases die door de
cursisten worden ingebracht. 
Op basis daarvan worden geen
rollenspellen gehouden, maar
levensechte interviews. Als dat nodig is
op het scherpst van de snede. 
Korte theorie wordt afgewisseld met
meerdere praktijkoefeningen, die met
een camera worden opgenomen en
waar direct feedback op volgt.

Media crisis en incidenten

€ 780,-

€ 620,-

Media training -
doelgroep
De training is ontwikkeld voor lijn- en
stafmedewerkers van bedrijven die bij
een incidenten de pers te woord moeten
staan. De Stuurgroep Veiligheid en
Gezondheid beveelt deze training dan
ook ten zeerste aan voor
bedrijfsfunctionarissen die bij een
calamiteit actief zijn. De training is ook
zeer geschikt voor medewerkers op
directieniveau en de managementlaag
direct aan de directie rapporterend.
Kortom, een praktisch training die mooi
aansluit op de CoPi training.

Ervaring

De training wordt verzorgd door ervaren
trainers uit het veld - (ex-) journalisten -
die veel kennis hebben van de bedrijven
en de media in het  werkgebied van
Deltalinqs.

In één dag leert u krachtige, korte en
kernachtige boodschappen formuleren.
U krijgt regie over het interview, waarbij
de voorbereiding de sleutel is voor een
geslaagd en vertrouwd media-optreden.

Media crisis en incidenten - opfris
Lijn- en stafmedewerkers die hun
kennis en praktische vaardigheden op
het gebied van televisie-interviews
willen opfrissen en verdiepen. 
Uit ervaring blijkt dat na 2 à 3 jaar een
deel van de opgedane ervaring wegzakt.


