
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Omgaan met de media voor raadsleden  
 
Half tien. U zit op de bank. Wijntje erbij. Rust. De journalist breekt in per telefoon: komt er een nieuwe 
Zara in het dorpscentrum? U schrikt: wie heeft er gelekt? Er zijn contacten maar die zijn nog pril. En 
terwijl u denkt, hoor u uzelf praten. En praten en praten. En steeds verder vastlopen.  

Als raadslid wordt u voortdurend bestookt met vragen van journalisten. Meestal redt u zich wel. Maar 
soms gaat het mis. En laat een journalist u dingen zeggen die u niet had mogen zeggen. Fractie 
gefrustreerd. De fractievoorzitter gepikeerd. En een hoop moeite om de schade te beperken. En niet 
nodig. De training Omgaan met de media is super logisch en zeer effectief. 

Programma training Omgaan met de media voor raadsleden  
 
U leert ... 
 
... hoe u vanaf het begin van een gesprek de regie in handen houdt. 
Heel simpel door nooit een direct antwoord te geven. Dat doet u ongemerkt door slimme 
tegenvragen te stellen. Zo kent u de feiten voordat u antwoordt. Bovendien wint u tijd om na te 
denken. 

 
... hoe u nooit meer de verkeerde informatie aan de verkeerde persoon geeft. 
Heel simpel door eerst na te denken voordat u antwoordt. Hoe? Door opnieuw gerichte tegenvragen 
te stellen. Door te vragen of u kunt terugbellen. Want wie weet hoeft u helemaal niet te 
antwoorden. En het is beter om even niets te zeggen dan het verkeerde. 

 
... hoe u bereidwilligheid uitstraalt. 
Want u wilt niet direct antwoorden maar ook de journalist niet irriteren. Daarom leren we u niet 
alleen de regie te houden over het gesprek maar ook de juiste tone of voice te houden. Zodat de 
vragensteller altijd tevreden is. Ook al geeft u niet direct antwoord. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat training Omgaan met de media voor raadsleden 

Na afloop van deze mediatraining bepaalt u wat u wanneer tegen welke journalist zegt,  
doordat u … 

... een duidelijke strategie heeft om altijd de regie van het gesprek in handen te houden; 

...heeft geleerd nooit meer de verkeerde informatie aan de verkeerde persoon op het verkeerde 
moment te geven; 
... vragenstellers tevreden weet te stemmen. 
 

Doelgroep  

Voor collegeleden die ...  
... regelmatig overvallen worden door lastige vragen; 
... en daarbij teveel of verkeerde informatie geven;  
... daar snel en op een indringende manier verbetering in willen brengen. 

Didactiek  

Een training gebaseerd op aandachtspunten uit eigen gesprekken  
Alle deelnemers worden vooraf overvallen door levensechte telefoontjes. Met levensechte casussen 
(die stellen we samen met Voorlichting op). Die gesprekken nemen we op en spelen we af in de 
training. Zodat iedereen direct ziet waar het fout gaat. Dan gaan we oefenen, oefenen, oefenen. Met 
handige vragenlijsten. En veel feedback. Van ons maar ook van de ander deelnemers. 

 
 

 


