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Tekststrategie voor meer effectiviteit + examen

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: GRPWE100

Beschrijving:

Tijdens de training Tekststrategie voor Meer Effectiviteit leer je denken, werken en schrijven volgens de praktijkgerichte methode voor
tekststrategie: Drie Denkstappen naar Sterke Teksten. Deze training gaat over nadenken over een tekst vóór je begint met schrijven én over de
bijbehorende schrijfvaardigheden.

Doelgroep:

De Training Tekststrategie is zinvol voor elke professional die in zijn werk ervaart, dat de communicatie met collega’s, klanten, opdrachtgevers
en overige zakelijke relaties beter kan. De training biedt toegevoegde waarde voor mensen die begrijpen, dat uitsluitend aandacht voor spelling
en formulering niet voldoende is om het effect van teksten te vergroten.

Doelstelling:

Het doel van de Training Tekststrategie is leren toepassen van bewuste keuzes voor alle relevante aspecten van een tekst
de principes van tekststrategie om de effectiviteit van
communicatie te vergroten. Het gaat hierbij zowel om een kortere, sterkere versies van bestaande teksten
gestructureerde aanpak van geschreven en gesproken teksten.

efficiënte samenwerking met collega's en opdrachtgevers
De cursist leert werken met het TVF, de digitale tool bij de
methode voor tekststrategie. Het TVF, duidelijke communicatie óver teksten
tekstvoorbereidingsformulier, is te gebruiken bij:

een frisse kijk op bestaande (standaard)teksten binnen de
(her)schrijven organisatie

beoordelen winst in tijd, imago en plezier aan de kant van de zender

uitbesteden het gewenste gevoel en gedrag aan de kant van de ontvanger

De focus van tekststrategie ligt op gestructureerde
tekstvoorbereiding en is daarom universeel toepasbaar,
ongeacht het gekozen communicatiemiddel en ongeacht de
gebruikte taal.

Zorgvuldige toepassing van tekststrategie leidt tot:

Examens en certificering

Aan het einde van de 2de dag vindt het examen Tekststrategie plaats.

Het examen is inbegrepen in de cursusprijs.

Vervolgcursussen:

Helder leren communiceren: http://www.globalknowledge.nl/cursussen/management_and_vaardigheden/professional_skills/gcce100.html 
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Cursusinhoud:

De Training Tekststrategie is een tweedaagse Onderwerpen:
training, inclusief de Online Training line
Tekststrategie - tussen de twee dagen - voor realistische kennis-, houdings- en
borging van kennis en versterking van gedragsdoelen van de schrijver
vaardigheid. Het studiemateriaal is een noodzakelijke keuzes voor de schrijver
studieboek/e-book, een digitale (communicatiestrategie)
reader/werkboek en een digitale tool (TVF) voor (strategische) keuzes gebaseerd op
tekstvoorbereiding. Aan het eind van de training profielschets lezer/luisteraar
vindt het Examen Tekststrategie plaats. Dit toepassing van tekststrategie bij
Examen Tekststrategie leidt bij voldoende (her)schrijven, beoordelen en uitbesteden
resultaat tot het Certificaat Tekststrategie en verbetering van tekst op drie niveaus:
vermelding in het Register Tekststrategie. structuur, formulering, spelling
line effect van teksten op kwaliteit van

Dag 1: Theorie + Praktische oefeningen dienstverlening (K=P-V, Joseph Juran)
Tussen dag 1 en 2: Online training toegevoegde waarde tekststrategie voor
Tekststrategie (4 tot 8 uur) ‘The Golden Circle of Why’ (Simon
Dag 2: Oefenen met eigen teksten + aan het Sinek)
einde van de dag examen Tekststratgie ‘7 Habits of Stephen Covey’ in relatie tot

de denkstappen van tekststrategie
betekenis en effect van vier soorten
informatie in een tekst
beknopt, actief, positief, direct en
beeldend formuleren
effect van lef, perspectief en creativiteit in
communicatie

Extra informatie:

Voordelen van de toepassing van tekststrategie:reductie van de omvang van teksten (gemiddeld tot 50-75%)opheffing van schrijfblokkade of
-angstefficiënte samenwerkingduidelijke communicatie óver teksten frisse kijk op eigen tekstenvernieuwing van vastgeroeste
schrijfgewoontentijdwinst en financiële besparingenverbetering van imago en klanttevredenheidsterke teksten met meer effect op de
lezer/toehoorder

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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