
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Training 
Bestuurscommunicatie  
Beroepsniveau 4 

Tijd voor reflectie 
Er komt steeds meer op je af als bestuurscommunicatieadviseur of woordvoerder. Er zijn meer 
informatiekanalen en er is een hogere informatiedichtheid. Beeldvorming en feitelijkheid staan 
soms op gespannen voet met elkaar. De druk op de overheid en haar bestuurders wordt groter 
en groter. Het functioneren van de democratie ligt daarnaast onder een vergrootglas. De 
gemeenschapszin die we aan het begin van de coronapandemie voelden is alweer aan het 
verdwijnen, tegenstellingen en wantrouwen nemen toe.   
 
Werken in deze complexe politiek bestuurlijke context is spannend en uitdagend. De dynamiek 
is groot, het dagelijkse werk is gevarieerd. Je zit dicht op de politieke besluitvorming. 
Tegelijkertijd vraagt het werk veel van je. De druk om goed te presteren en fouten te 
minimaliseren is groot. Niet alleen voor bestuurders maar zeker ook voor jou als adviseur. Door 
de permanente media- en werkdruk kom je tijd te kort om voldoende stil te staan bij jouw 
eigen rolopvatting.  
 
In ons netwerk zien wij de behoefte bij veel bestuurscommunicatieadviseurs en woordvoerders 
aan reflectie en het delen van ervaringen met vakgenoten. Van der Hilst heeft in samenwerking 
met bureau Harbers & Van Goethem daarom een compacte en praktijkgerichte training 
ontwikkeld die specifiek van toepassing is op het werkveld van woordvoerders uit de publieke 
sector.  

Voor wie? 

Deze training is interessant voor woordvoerders en bestuurscommunicatieadviseurs die 
werkzaam zijn bij gemeenten, provincie en Rijksoverheid. Maar ook voor (senior)voorlichters 
van politie, veiligheidsregio’s, zorg- en onderwijsinstellingen. Professionals die met regelmaat 
met bestuurders en hun beleidsadviseurs aan tafel zitten en in hun advisering te maken hebben 
met complexe belangenafwegingen. 

 
Begeleiding 

Voor deze training zijn Janine Harbers en Marjolijn van Goethem de vaste begeleiders.  
Zij verzorgen een deel van het programma en zijn voor elke deelnemer als persoonlijke mentor 
beschikbaar tijdens de looptijd van de training. Een start- en eindgesprek met je begeleider 
maakt onderdeel uit van het programma.  
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Janine Harbers heeft een achtergrond als 
theaterwetenschapper, politicoloog en manager. De 
kennis die ze in die vakgebieden opdeed zet ze nu nog 
steeds in als woordvoerder en strategisch adviseur. De 
afgelopen jaren werkte ze voor verschillende wethouders 
in Amsterdam en Rotterdam en adviseerde ze het Rijk.  

Marjolijn van Goethem was van jongs af aan politiek 
actief. Inmiddels is ze een zeer ervaren adviseur van 
bestuurders en politici. Ze werkte voor verschillende 
wethouders van G4-steden en voor meerdere Kamerleden. 
In die rol hielp ze bestuurders en politici met het 
opbouwen van een succesvol en betrouwbaar publiek 
profiel.  

Programma 

De training bestaat uit zes bijeenkomsten op dinsdag of donderdag van circa 14:00 tot 20:00 
uur met maximaal 15 deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats in Aristo Meetings 
Amsterdam, vlakbij het station Amsterdam Sloterdijk.  
De bijeenkomsten zijn afwisselend van opzet, kennis van de theorie koppelen we aan de 
praktijk. Het vak van woordvoerder leer je immers het beste in de praktijk. De docenten en 
begeleiders vertellen veel over hun eigen ervaringen. Je oefent met passende en actuele 
casuïstiek, persoonlijke en vakinhoudelijke vaardigheden. Denk hierbij aan het maken van een 
krachtenveldanalyse, een goed verhaal opbouwen, het toetsen van het eigen morele kompas 
aan de hand van dilemma’s en het vergroten van je persoonlijke effectiviteit als 
gesprekspartner en adviseur. Voor elke bijeenkomst schrijven wij literatuur voor. Volgorde van 
de bijeenkomsten en de docenten zijn o.v.b. van wijzigingen. 

Bijeenkomst 1: Ontwikkel je eigen morele kompas  

 

Janine en Marjolijn zijn naast hun trainerswerk allebei nog steeds actief als 
(interim)woordvoerder of adviseur. 

Persoonlijke en verdiepende module waarbij deelnemers aan de slag gaan met morele dilemma’s. 
Docenten: Janine Harbers en Marjolijn van Goethem 
 
Als woordvoerder werk je intensief samen op verschillende beleidsterreinen en in 
multidisciplinaire teams. Je staat als woordvoerder vaak vol in de wind, want als er een slecht 
stuk in de krant staat heb je niet alleen iets uit te leggen aan je bestuurder maar ook aan het 
hoofd woordvoering, je ambtelijke directeur en aan andere stakeholders. En andersom: scoor je 
een mooie voorpagina dan heb je het nieuws waarschijnlijk weggegeven aan een journalist. Tot 
verdriet van andere journalisten. In dit bestuurlijke, politieke en ambtelijke krachtenveld is het 
niet altijd duidelijk wat het goede is om te doen. Want wat voor de een goed en rechtvaardig is, 
is dat voor de ander juist niet. Je eigen morele kompas ontwikkelen is dus erg belangrijk als  
woordvoerder. In deze eerste module focussen we ons op het navigeren op je eigen morele 
kompas. Het morele kompas dat van Harbers & Van Goethem hebben ontwikkeld helpt je 
wanneer je op een kruising staat en je niet weet welke richting je uit moet. Met behulp van onze 
dilemma’s ontdek je aan de hand van actuele casuïstiek hoe verschillende winden waaien en waar 
je zelf staat. Ons morele kompas maakt ethiek concreet. Je leert voor jezelf te bepalen wat de 
juiste keuze is. Hoe verhoudt deze keuze zich tot de organisatie waar je werkt? Dat komt aan de 
orde in bijeenkomst 2. 
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Bijeenkomst 2: Politiek en bestuurlijk krachtenveld  

Als woordvoerder voor de publieke zaak is het goed om te weten hoe de bestuurlijke en 
politieke krachtenvelden zich verhouden tot elkaar. 
Docenten: Janine Harbers en Marjolijn van Goethem 
 
Als woordvoerder is het belangrijk permanent zicht te houden op het bestuurlijke en politieke 
krachtenveld waarbinnen je werkzaam bent. Voeling te hebben met de drijfveren van 
bestuurders en beleidsadviseurs. In deze module focussen we ons op een aantal basisprincipes 
van staatsinrichting en de organisatie van het openbaar bestuur in Nederland. We behandelen 
de principes van de WOB en of je deze wet naar de letter of naar de geest volgt. We bespreken 
de positie van de woordvoerder als adviseur aan tafel, als uitvoerder van de externe 
communicatie, als strateeg en als persvoorlichter. Maar ook de relatie die je hebt met 
eventuele politieke assistenten en bestuursadviseurs. We brengen samen het krachtenveld 
rondom een bestuurder in beeld. Waar heeft zij allemaal rekening mee te houden? De 
deelnemers leren om zelf een goede krachtenveldanalyse te maken én om deze te gebruiken in 
hun advisering. 
 

Bijeenkomst 3: Medialogica  

Verdieping in het veranderende medialandschap, medialogica en vertaling naar de praktijk: 
adviseren, begeleiden en coachen van bestuurders bij mediaoptredens.  
 
 
Media dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een 
betrouwbare gids en wat is de rol van sociale media? Hoe onderscheidt je zin en onzin? Wat is 
het verschil tussen beeld en werkelijkheid? Wanneer is er sprake van nepnieuws? Waar is de 
beeldvorming cruciaal? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke invloed heeft dat op 
het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?  

Bijeenkomst 4: Adviesvaardigheden  

Verdieping in adviesvaardigheden en gesprekstechnieken  
Docent: Marjan Swart 
 
In je rol als adviseur komt het naast een goed eigen netwerk, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, 
een flinke dosis nieuwsgierigheid aan op je persoonlijke effectiviteit als gesprekspartner en 
adviseur. Omgaan met macht en weerstand in gesprekssituaties. Maar ook om effectief ‘het 
andere volgens jouw noodzakelijk perspectief’ in te brengen. De rol van ‘tegendenker’ invullen.  
In deze bijeenkomst gaan we in op je eigen effectieve invloedstijlen maar proberen ook ander 
gedrag uit in voor jouw lastige gesprekssituaties. Je oefent met eigen casuïstiek in simulaties 
met een trainingsacteur. 
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Bijeenkomst 5: Crisis- en issuemanagement  

Verdieping in het signaleren van en handelen bij issues en crisissituaties  
Docent: Issuemakers 
 
In deze bijeenkomst gaan wij in op impact hebben en impact maken. Hoe vergroot je de 
mogelijkheid om als organisatie zelf meer regie te nemen op maatschappelijke issues? Kortom 
over issuesmaken en issueskraken. Een van de twee eigenaren van het communicatiebureau De 
Issuemakers gaat met de deelnemers in gesprek over hun ervaringen met issuedenken. 

Bijeenkomst 6: Woordvoering als ambacht  

Verdieping van de vakkennis en vaardigheden van de woordvoerder: van nieuws naar verhaal, 
positionering, momentum en beeldregie. 
Docenten: Janine Harbers en Marjolijn van Goethem 
 
Woordvoerders worden vaak gezien als een aparte soort communicatieprofessionals. Hoewel 
woordvoerders vaak bepaalde karaktertrekken met elkaar gemeen hebben is woordvoering ook 
gewoon een ambacht. In deze module leren we deelnemers die fijne kneepjes van het nieuws 
maken. Hoe maak je van je nieuwtje een verhaal, wat is het belang van momentum en hoe 
herken je het? Welke positie kies je in het verhaal en wat betekent het beeld bij je verhaal? 
Daarnaast bespreken we de samenwerking met journalisten, de do’s and dont’s, de betekenis 
van off en on the record en het belang van een goed netwerk. Tips en trics voor het begeleiden 
en ondersteunen van bestuurders bij optredens en interviews. Wij staan tot slot stil bij de vraag 
welke toegevoegde waarde jij levert voor jouw bestuurders en wat jouw persoonlijke stijl van 
adviseren is. 

Goed om te weten 
 

• Het programma omvat 6 bijeenkomsten 
• Alle dagen zijn van 14.00-20.00 uur (inclusief avondeten)  
• Locatie: Aristo Meetings Amsterdam 
• Maximaal aantal deelnemers: 15 
• Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van deelname 
• Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl   
• De kosten voor de boeken zijn niet inbegrepen 
• Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl 

 
Daarom Van der Hilst 

Van der Hilst Communicatie is voor en door communicatieprofessionals. Onze jarenlange 
ervaring komt tot uiting in: 

• de trainers: al onze trainers hebben jarenlange ervaring in het communicatie-vak en 
hebben zich ontwikkeld als begeleider/trainer/coach; 

• je oefenmateriaal: je werkt uitsluitend met herkenbare casuïstiek en voorbeelden uit de 
communicatie praktijk; 

• je collega-deelnemers: Van der Hilst is als competentieontwikkelaar top-of-mind bij 
communicatieprofessionals. Je medecursisten komen net als jij uit het 
communicatievak. Je herkent elkaars vraagstukken snel, helpt elkaar makkelijk verder 
en je vergroot je communicatienetwerk. 


