Haal de praktijk in huis voor te laat is!

Interactieve trainingen in de Civiele Techniek
Training (2 dagen)

Bewonersavond presenteren
Hoe krijg ik dat georganiseerd?
Integraal ontwerpen betekent dat we de interne
afdelingen moeten betrekken en met name de
belangrijkste doelgroep: de gebruiker. De burger in de
rol van gebruiker in de Openbare Ruimte neemt een
steeds meer prominente rol in bij de inrichting van de
Openbare Ruimte. Om het maximale uit bewonersavonden te halen is het van belang dat u deze goed
voorbereid en professioneel organiseert.
Doelgroep

Medewerkers die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het organiseren en presenteren
van bewonersavonden.

Locatie

We organiseren de studiedagen in de regio’s noord, midden en zuid. De locaties of
regio vindt u in de agenda op onze website. Deze zijn met het openbaar vervoer
goed bereikbaar. Heeft u interesse voor een andere locatie of de training incompany?
Stuur ons dan een e-mail: info@practicumcivile.nl.

Data

Hiervoor kunt u de agenda op onze website raadplegen. Staat er geen geschikte
datum of locatie voor u bij? Stuur ons dan een e-mail.

Deelnemers

8 - 12 deelnemers

Kosten

Training (1 dag)

€ 650,00

excl. 19% BTW

Verblijfskosten

€ 195,00

excl. 6% BTW incl. overnachting

Studiemateriaal

€ 50,00

excl. 6% BTW

per deelnemer

Inschrijving

U kunt zich voor deze training inschrijven via het inschrijfformulier op onze website.

Programma

De trainingsdagen duren van 09.30 – 16.30 uur. Aan bod komt:
doel van bewonersavonden en de valkuilen, nut en noodzaak van inspraakavonden,
wie gaan deze avond bezoeken, wat is het kennisniveau van de bezoekers, willen ze
informatie of protesteren, inhoud van het verhaal, aandacht krijgen en aandacht
houden, voorbereiding avond, presentatietechnieken.
Presentatie
Wie zit voor en wie zitten er achter de tafel, wat moet de avond opleveren,
programma opstellen, reageren op de sfeer in de zaal, gebruikmaken van audiovisuele
of andere hulpmiddelen, wie notuleert en hoe sluit je de avond af?
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