Activiteiten organiseren
Komen er maar weinig mensen op je
activiteiten af, of lukt steeds het niet
om alles op tijd te regelen? Leer hoe je
een activiteit goed voorbereidt, en hoe
je mensen enthousiasmeert voor jouw
evenement.

Beleidsplan schrijven
Een helder beleidsplan met een goede
planning zorgt ervoor dat je veel meer
voor elkaar krijgt. Leer hoe je een
beleidsplan schrijft en hoe je zorgt
dat je plannen ook echt gerealiseerd
worden.

Campagne voeren
Hoe kom je van een onderwerp tot
een campagne, en hoe zorg je dat
jouw boodschap daadwerkelijk mensen
bereikt? Leer een campagne op te
zetten én effectief in gesprek te gaan
met anderen.

Creativiteit
Ben je op zoek naar een origineel
idee voor een visiestuk, campagne of
activiteit, maar loop je vast? Of lukt
het niet om van idee naar uitvoering
te komen? Leer buiten de gebaande
paden te werken en ontwikkel je
creatieve denkvermogen.

Debatteren
Wil jij de nieuwe Obama worden, maar
kom je vaak niet uit je woorden? Leer
hoe je een debat voorbereidt, vergroot
je zelfvertrouwen en breng jouw
boodschap gepassioneerd over.

Effectief vergaderen
Vergaderingen zijn vaak afzien: ze
duren lang en er wordt niets besloten.
Leer hoe je in kortere tijd betere
beslissingen neemt, zodat iedereen
met een goed gevoel naar huis of de
borrel gaat.

Ledenwerving & ledenbinding
Heeft jouw commissie/afdeling te
weinig leden, of haken mensen snel af?
En hoe strik je een nieuw lid? Leer hoe
je op korte termijn het aantal actieve
leden verhoogt en hoe je leden aan je
bindt.

Onderhandelen & Overtuigen
In de politiek bereik je niets in
je eentje: aan elk besluit gaan
onderhandelingen vooraf. Leer hoe
je compromissen sluit die in jouw
voordeel werken, en overtuig tegenen medestanders van jouw gelijk.

social media
Lukt het maar niet om je doelgroep
te bereiken, of wil je een nieuwe
pagina beginnen? Leer welk kanaal je
voor welke boodschap gebruikt, en
vergroot je bereik op sociale media.

solliciteren
Vind je het lastig om jezelf te
presenteren, of lukt het niet om een
goede sollicitatiebrief te schrijven?
Leer hoe je zelfverzekerd en succesvol
een sollicitatieprocedure doorloopt.

storytelling & presenteren
Heb je goede ideeën en grote idealen,
maar lukt het niet om mensen te
boeien? Leer hoe je mensen engageert
met een inspirerend verhaal en een
sterke presentatie.

werken in een team
Vind je leidinggeven nog lastig, of wil
je de samenwerking binnen jouw team
verbeteren? Leer aan de hand van
concrete casussen hoe jouw houding
de sfeer en prestaties binnen je team
kan verbeteren.

