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Mediatraining; zeggen hoe het zit, ook als het spannend wordt  
voor uw (nieuwe) college 
 
Geacht college, 
 
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn zult u zich wellicht binnenkort oriënteren op trainingen omgaan 
met de media, presenteren of debatteren. De uitslag van de verkiezingen heeft vanzelfsprekend invloed op de 
samenstelling van uw college en raad. En zelfs als er voor uw gemeente weinig verandert is het zinvol om te 
investeren in de ‘personal performance’ van het college en de raad. Communicatie is anno 2022 immers 
een cruciale succesfactor voor gemeenten.  
 
Hoe reageert uw college en raad als uw gemeente slecht in het nieuws komt of dreigt te komen? Nieuws is helaas nogal 
eens slecht nieuws voor gemeenten en door oa de nieuwe rol van social media verspreidt nieuws zich razendsnel.  
Dit alles vergt van uw college en raad een communicatieve en proactieve houding, zeker in het geval van 
lastige situaties. Immers; het beeld dat de college- en raadsleden als ‘visitekaartjes’ van uw gemeente neerzetten is 
cruciaal. Maar ook; maakt u wel optimaal proactief gebruik van de media om uw boodschappen te 
ventileren? 
 
Het mediatrainingsbureau Silent Speakers is ruim 16 jaar toonaangevend in Nederland waar het gaat om het verzorgen 
van mediatrainingen op maat voor gemeenten. Vanuit Silent Speakers bereid ik burgemeesters en wethouders en 
hun communicatieadviseurs op constructieve wijze voor op elk denkbaar mediaoptreden. Tijdens een intensieve 
mediatraining op maat leert u op praktische wijze hoe u als college kansen kunt pakken waar het gaat om positief 
nieuws. Maar u gaat tevens aan de slag met actuele, specifiek voor uw college relevante lastige cases en u 
krijgt inzicht in zowel de kansen als de valkuilen waar het gaat om effectief communiceren met journalisten. U wordt 
‘live’ stevig aan de tand gevoeld over kwesties waar uw gemeente mee in het nieuws is of zou kunnen komen.  
Mijn ervaring is tevens dat een prettig neveneffect van mediatraining is dat het de onderlinge samenwerking binnen uw 
college stimuleert. Het bevordert het onderlinge vertrouwen hetgeen zeer waardevol is in deze bijzondere tijden. 
 
Bestuurders die onze mediatrainingen volgen waarderen deze gemiddeld met een 9.  
 
‘Silent Speakers verzorgt voor ons college structureel de afgelopen jaren mediatrainingen op maat. De kracht van Silent Speakers ligt 
erin dat mediatrainer Ben Posthumus in staat is mensen een omgeving te bieden waarin ze zich prettig voelen om zich kwetsbaar op te 
stellen, issues te delen en openstaan voor feedback. Tegelijkertijd weet Ben de meest kritische vragen te stellen op een manier die je het 
bloed onder de nagels kan halen. En die combinatie vinden wij als college voor een goede mediatraining essentieel.’ 
 
Graag deel ik mijn ervaringen en ben ik benieuwd naar de ontwikkelingen binnen uw gemeente. Tijdens een persoonlijk 
gesprek wissel ik graag eens met u van gedachten over de mogelijkheden die u ziet voor uw (nieuwe) college! 
 
Met hartelijke groet, 
 

 
Ben Posthumus, mediatrainer Silent Speakers B.V. 
ben@silentspeakers.nl 
www.silentspeakers.nl 
telefoon: 0570 – 623 923 
 
 
 


