
Hoe ziet de training eruit?
- oefenen van interviews voor camera en microfoon
- formuleren van korte, heldere kernboodschappen
- reflecteren op het verbaal en non-verbaal overkomen 
- empatisch, publieksgericht en overtuigend  
 presenteren
- omgaan met weerstanden van burgers, publiek 
 en in debat
- oefenen met persoonlijke leerpunten en actuele   
 lokale onderwerpen
- bespreken van theoretische uitgangspunten uit het theater 

Voor wie?
Burgemeesters, wethouders, raadsleden, directeuren en  
projectleiders. 
Eerdere opdrachtgevers waren o.a. gemeente Dordrecht,  
gemeente Rijswijk, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,  
gemeente Alblasserdam, directie Dordrechts Museum en 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

Media- en 
Presentatietraining
Een praktische training op maat

 Hans Scholten
 is communicatieprofessional en  
 trainer/docent. Hans heeft een  
 ruime ervaring als woordvoerder 
 voor overheden en non-profit  
 organisaties. Tussen 2010 en 2017 
 was hij hoofd Communicatie bij  

 de gemeente Gouda, de PO-raad en het Landelijk 
Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst. 
Hans was als woordvoerder en adviseur betrokken 
bij complexe communicatieve en publicitaire vraa-
gstukken. Zo gaf hij communicatie-advies en deed 
hij de woordvoering bij de Marokkanenproblematiek 
in Gouda (2010), de Ondieprellen in Utrecht (2007) 
en de komst van een asielzoekers-centrum in Leiden 
(2007).

 Afke Weltevrede  
 Is actrice, trainer en socioloog.  
 Zij werkt zelfstandig en bij het  
 onderzoeks- en trainingsinstituut  
 Risbo aan de Erasmus Universiteit.
 Zij is afgestudeerd sociologe  
 (Master Sociale Vraagstukken en  
 Beleid en Grootstedelijke Vraag-

stukken en Beleid) aan de Erasmus Universiteit en 
afgestudeerd actrice/ theatermaakster. Bovendien 
heeft zij een opleiding tot trainingsacteur afgerond. 
Afke heeft als trainer en trainingsacteur inmiddels vele 
communicatie- en campagnetrainingen, presentatie- 
en didactiek cursussen verzorgd voor gemeenten, 
universiteiten en bedrijven.

Oefening en reflectie
Het te woord staan van media, geven van presentaties of 
toespreken van een publiek vraagt oefening en  
reflectie. Hans Scholten en Afke Weltevrede geven een 
training die helpt effectief, geloofwaardig en authentiek 
te zijn. Met praktische tools en voorbeelden uit de praktijk 
van de deelnemers. De combinatie van theorie en ervaring 
van de trainers uit het communicatie- en theatervak is de 
succesformule voor resultaat. 
De deelnemers ervaren dat woorden bij een publiek meer 
gewicht krijgen, als zij non-verbale middelen op een goede 
manier benutten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen treedt in veel gemeenten een nieuw college aan. 
Een nieuw college dat met deels ervaren en deels nieuwe bestuurders de komende 
vier jaar aan de slag gaat met een uitvoeringsprogramma. Belangrijk voor het succes 
van de komende vier jaar is de betrokkenheid van de inwoners van de gemeente.  
En die bereik je als bestuurder door direct in gesprek te gaan, maar ook via de media. 
WenS bieden een presentatie- en mediatraining op maat die de nieuwe collegeleden 
op weg helpt met de communicatie over de plannen voor de komende periode.

Trainers

Meer informatie
Meer informatie? Neem contact op met:
Afke Weltevrede  06 46085008
Hans Scholten   06 41741430

‘De training is heel persoonlijk en de trainers durven te  
confronteren. Daardoor ben ik echt gegroeid in mijn  
mediaoptredens en presentaties’
Andre Flach, wethouder Hendrik-Ido-Ambacht.

Ervaringen uit eerdere trainingen:
’De trainers kwamen met een praktische, leerzame en leuke 
invulling. De beschikbare tijd werd goed benut en het gehele 
team inclusief de technische ondersteuning is goed op elkaar 
ingesteld. Dat geeft enorm veel rust en komt ten goede aan 
de training’
drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning in Friesland en 
oud-burgemeester van Dordrecht


