Workshop

Overtuigen op één A4
Een kernachtige én aantrekkelijke verpakking voor uw boodschap

[4x per ja

ar]

Gemiddelde
beoordeling 8,6

Voor de actuele data en locaties zie www.focusconferences.nl
Onder deskundige leiding van: Michiel Boswinkel – Vergouwen Overduin

Ook voor dit plan is één A4 genoeg

Kort en krachtig

Onder deskundige leiding van:
Michiel Boswinkel
Michiel Boswinkel is senior trainer en adviseur
bij Vergouwen Overduin, op het gebied van
overtuigen, vooral op papier.
Hij heeft zich de laatste jaren toegelegd op
advies & training aan professionals die buiten
hun vakgebied moeten adviseren: ingenieurs,
beleidsonderzoekers en consultants bijvoorbeeld. Met collega Joep Jaspers ontwikkelde
Michiel Boswinkel deze workshop.

Meningen van deelnemers die u voorgingen:
“Leerzaam, direct toepasbaar, goed voor bewustwording”
Sandra van Gemert, Teamleider, N.V. Interpolis

Kan dat niet korter? Ik heb weinig tijd ...

09.00 Ontvangst en registratie

De tijd die u krijgt om uw plannen te presenteren wordt steeds korter.
U heeft 10 minuten in de directievergadering, moet een elevator
pitch doen bij uw klant of krijgt ‘een kop kofﬁe’ tijd van uw leidinggevende. Hoe zorgt u dat u in die ultrakorte tijd tóch indruk maakt?

09.30 Introductie: do’s en don’ts in
schriftelijk overtuigen

Eén A4’tje moet genoeg zijn
Bij schriftelijke plannen is één A4’tje ook meer dan genoeg. 21 bij
29,7 centimeter is uw werkterrein vanaf vandaag! Hoe zorgt u ervoor dat u de kernboodschap van uw idee op een aantrekkelijke én
compacte manier neerzet? Dat leert u in deze workshop.

In 6 stappen naar één A4
Schrijf-expert Michiel Boswinkel geeft u een universeel toepasbaar
6-stappen-plan om uw plannen in te dikken tot één A4 zonder
daarbij aan overtuigingskracht in te boeten.
U leert onder andere focusgericht te schrijven, pakkend te formuleren
en te spelen met alinea’s, witruimte en koppen.

Werk aan uw eigen overtuigende tekst
‘Inspirerende trainer, duidelijke toelichting en herkenbare
voorbeelden’
Herman Floris, Senior Accountmanager, Cordares IT
‘Sterke punten: het enthousiasme, de logische opbouw en
interactiviteit’
Kees Scheltes, Manager, Delta Lloyd

Programma

Tijdens de workshop krijgt u steeds ruimte om met de zes stappen
te oefenen. U kunt daarvoor de uitgereikte oefenteksten gebruiken,
of uw eigen tekst inbrengen. Idealiter is dit een tekst waaraan u
werkt op het moment dat u deelneemt aan de workshop. Neemt
u daarom een papieren versie mee van een eigen tekst. Zo wint u
tijdens de workshop tijd, door te werken aan wat u eigenlijk de dag
erna had moeten doen.

De fascinerende kracht van het A4’tje
Schrijvers hebben de macht over lezers
Hoe betrouwbaar is de lezer eigenlijk?
Het belang van ‘keuzes maken’

In 6 stappen op weg naar één A4’tje
Stap 1: Breng focus aan
Verlaat de denkwereld, betreed de tekstwereld
Formuleer één doel voor uw tekst
Kies één boodschap en één publiek
Stap 2: De juiste argumenten
Stel vast waarover u het nog niet eens bent
met het publiek
Kies de argumenten die uw publiek raken
Argumenten met overtuigende ‘kleuring’
Stap 3: Een strakke tekstopzet
Kies het meest geschikte teksttype
Volgordekwesties …
Stap 4: Rondom de tekst
Wat moet er in de samenvatting en de
bijlages?
Time uw tekst
Of toch liever een gesprek of presentatie?
Stap 5: Pakkend formuleren
De juiste toon: overkomen zoals u bedoelt
Houd het eenvoudig

Gratis voor deelnemers
Als naslagwerk voor deze workshop ontvangt u gratis het boek ‘Overtuigen op een A4’ van Michiel Boswinkel en
Joep Jaspers (ter waarde van € 23,95). In dit boek staan alle do’s en don’ts nog eens overzichtelijk voor u op een rij.

Stap 6: Houvast geven
Toegankelijke tekst: koppen en aankondigingen
Prettige alinea’s
Uw tekst leesbaar vanaf een halve meter

17.00 Afsluiting

www . f o c u s c o n f e r e n c e s . n l

Aanmeldingsvoorwaarden
Vanaf drie weken voor aanvang van de workshop bent u het
volledige deelnamebedrag verschuldigd.
Certificaat
Deelnemers die de workshop bijwonen, ontvangen na afloop een
deelnamecertificaat.
Groepsarrangementen:
Speciaal voor organisaties die met meerdere mensen willen
komen, zijn er voor deze workshop speciale groepsarrangementen
ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s
op maat te maken. Voor meer informatie hierover neemt u
contact op met Jeroen van der Woude:
vanderwoude@focusconferences.nl of belt u 06-29576487.
Data en locaties
Kijk op onze website www.focusconferences.nl voor de actuele
data en locaties.
Aanmelden
U kunt zich op 3 manieren aanmelden:
1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post
of per fax naar Focus Conferences BV sturen
2. per e-mail: aanmelden@focusconferences.nl
3. via de website: www.focusconferences.nl
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een
factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst, gaat
u akkoord met de in deze brochure vermelde aanmeldings
voorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een
herinnering en een routebeschrijving.
Investering
Inclusief lunch, consumpties, documentatie en boek bedraagt de
investering voor deze workshop € 995,- per persoon. Dit bedrag is
exclusief 19% BTW.
Verhindering
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd laten
vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven.
Annulering is uitsluitend aangetekend mogelijk tot drie weken
voor aanvang van de workshop. Hiervoor wordt een bedrag van
€ 125,- (excl. BTW) annuleringskosten in rekening gebracht.

Groepsgrootte
Gezien de interactieve aard van deze workshop is het aantal
deelnemers beperkt tot 25 personen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
Office Manager Ria van der Holst.
Uw gegevens niet juist?
Mail uw juiste contactgegevens naar
adreswijziging@focusconferences.nl en wij passen ze aan.
Privacy statement
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar
gemaakt. Focus Conferences BV zal op uw verzoek uw gegevens uit
de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden
voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van
Focus Conferences BV en gerelateerde organisaties.
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