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/ Sanne / Eric / Daphne / Anouk / Marijke / Rob laat woorden werken.

Training

Overtuigende projectvoorstellen schrijven
Je werkt als projectmedewerker of beleidsadviseur en schrijft regelmatig projectvoorstellen voor je opdrachtgever. Je legt de kaders van het project vast, je adviseert over de opzet. Maar hoe schrijf je een goed voorstel in zo min mogelijk tijd?
Hoe kom je tot een resultaat dat prettig leest en dat de opdrachtgever overtuigt?

Wat leer je?

Voor wie

Je leert hoe je adviezen schrijft die precies

Voor medewerkers en adviseurs die hun op-

aansluiten bij de informatiebehoefte van je

drachtgevers schriftelijk moeten informeren

lezer, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het

over projecten, en overtuigen van de gewenste

management.

aanpak.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Data & locatie

• Oriëntatie op de lezer: voor wie schrijf je en

Overtugiende projectvoorstellen schrijven kun

wat wil hij of zij weten?
• In welke fase van het beleids- of beslissings
proces speelt jouw projectvoorstel een rol?

je incompany organiseren of volgen als privéof duotraining. De data en locatie bepalen we
in overleg.

• Vraagformulering: welk probleem gaat jouw
advies of voorstel oplossen?
• Wat neem je wel en niet op; wat past binnen
je kernboodschap?
• Hoe kun je bondig schrijven en toch volledig
zijn?

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining
Overtuigende projectvoorstellen schrijven zijn
afhankelijk van je wensen en de grootte van de
groep. Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20.

• Hoe maak het de lezer gemakkelijker om je
tekst snel of selectief te lezen?

We komen graag langs voor een vrijblijvend
adviesgesprek.

• Hoe schrijf je overtuigend? Welke argumen
ten werken?
• Hoe breng je samenhang aan in je tekst?
• Formuleren voor de snelle lezer: beknopt en
direct in plaats van abstract en omslachtig
• Een aansprekende en lezergerichte stijl: do’s
and don’ts

‘De trainers hebben op zeer professionele
en persoonlijke manier een sfeer gecreëerd waarbij iedereen zijn ervaringen kon
delen.’

• Omgaan met jargon en afkortingen
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