
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Ghostwriting voor de burgemeester  
 

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam kreeg in 2013 de Machiavelliprijs, de prijs 
voor iemand die uitblinkt in publieke communicatie. De jury: ‘De succesvolle wijze waarop Van 
der Laan de hoofdstad bestuurt, wordt geschraagd door zijn onderscheidende en glasheldere 
wijze van communiceren.’ 
 
Prachtig, zo’n communicatieve burgemeester. En belangrijk. Niet alleen om in de mondelinge 
communicatie glashelder te zijn, maar ook op papier! 
 
Maar… om alle e-mails en brieven te kunnen beantwoorden, maken de meeste burgemeesters 
gebruik van een ghostwriter. Uw burgemeester ook? En schrijft u voor uw burgemeester?  
 
Wij leren u graag hoe u burgergericht en glashelder schrijft vanuit zijn of haar perspectief!  
 

Programma training Ghostwriting voor de burgemeester  
 
U leert … 

... hoe u schrijft vanuit het perspectief van de burgemeester 

 Hoe vertaalt u de communicatiestijl van uw burgemeester naar papier? 

 Wat kunt u wel of juist niet zeggen in uw brieven? 

 Welke taal kiest u als ghostwriter? 
 
... hoe u de communicatiemix effectief inzet 

 Wanneer kiest u welk kanaal om te reageren naar de burger? 

 Hoe zet u de social media verstandig in? 

 Welke boodschap is geschikt voor welk medium? 
 
... omgaan met emoties, klachten en bezwaren 

 Wat is uw rol: mensen afhouden van een bezwaar of uitleg geven? 

 Hoe gaat u effectief in op emoties zonder de burger gelijk te geven? 

 Hoe neemt u weerstand, irritaties en kwaadheid bij de burger weg? 
 
 

 

Resultaat van de training Ghostwriting voor de burgemeester  
 
Na afloop van deze training ... 
... bent u in staat om te schrijven en te denken vanuit de rol van uw burgemeester; 
... kunt u voor ieder moment beoordelen welk medium het meest geschikt is; 
... kunt u als schriftelijke woordvoerder van de burgemeester aan de slag.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
… verantwoordelijk is voor de schriftelijke communicatie van de burgemeester met het publiek;  
... socialmedia-accounts van de burgemeester beheert; 
... direct met de burgemeester samenwerkt.  
 

Didactiek  
 
U en uw burgemeester staan centraal 
U levert vooraf zelf teksten aan. Wij maken een analyse van de teksten en van uw leerwensen. Ook 
kijken we naar de communicatiestijl van uw burgemeester. Vervolgens gaan wij tijdens de training 
inhoudelijk in op uw eigen teksten en situatie. U krijgt tips en adviezen. Daarna gaat u direct aan de 
slag. Op deze manier leert u door te doen! 
 
Na afloop heeft u de mogelijkheid om extra e-coaching in te zetten. U stuurt na de training een tekst 
in, de trainer bekijkt de tekst en voorziet deze van tips. Deze feedback krijgt u in de vorm van een 
feedbackfilm van 5 minuten. De feedback kost € 50 per moment. 
 
 
 

 

 


