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Workshop
Heldere Rapporten Schrijven
100% inspiratie
Een rapport begint meestal met feiten en cijfers. Daaruit vloeien ideeën, besluiten of aanbevelingen voort.
De ervaring leert dat lezers sneller geneigd zijn die conclusies te volgen wanneer het rapport helder is
geschreven.
Maar hoe presenteert de schrijver zijn ideeën best? Hoe beschrijft hij zijn onderzoek, hoe illustreert hij zijn
objectiviteit, hoe verhoogt hij zijn geloofwaardigheid en autoriteit? En vooral: hoe zorgt hij ervoor dat de
lezer het rapport volledig leest en de draagwijdte ervan correct inschat?
Tijdens Heldere Rapporten Schrijven gidst Gunnar Michielssen u stap voor stap door het hele schrijfproces.
Van het ordenen van uw materiaal tot het finetunen van uw finale tekst.
Deze opleiding richt zich tot iedereen die geregeld schriftelijk rapporteert. Wetenschappelijke,
maatschappelijke of economische rapporten... naast algemene schrijfadviezen krijgt u rapportspecifieke
informatie over verwijzingen, annotaties en symbolen. Tot slot passeren de relevante BIN-normen de revue en
ontwarren we moeilijke spellingkwesties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
•
•
•

Wetenschappelijke of technische onderzoekers
Managers in staf- en lijnfuncties
Teamleaders

Het programma
•
•
•
•
•

Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

I: De 30 secondenregel
II: Voor u start
III: Structuur van teksten
IV: De rapportonderdelen
V: De stijl van uw teksten

U werkt uitsluitend met eigen teksten.

Gunnar Michielssen: een inspirerende communicator
Gunnar Michielssen kan niet zwijgen over communicatie. Hij is een inspirerende en gepassioneerde verteller
die iedereen op sleeptouw neemt. De voorbije 7 jaar sprak Gunnar voor meer dan 7750 professionals,
marketeers, communicatiespecialisten en zaakvoerders over thema’s als efficiënter e-mailen, copywriting,
direct mail of schrijven voor het internet. Jaarlijks geeft Gunnar meer dan 150 schrijftrainingen en seminars
over communicatie.
Gunnar is een veelgevraagd gastspreker voor belangengroeperingen, op conferenties en studiedagen. Gunnar
ziet spreken als tweerichtingsverkeer. Zelfs bij grote groepen gaat hij in dialoog met zijn publiek. Humor
is een ander ingrediënt van Gunnars opleidingen. Het resultaat: zinderende, inspirerende sessies die de
deelnemers aanzetten tot actie.

www.gunnarmichielssen.be

