
 

Communicatie 

Training 
 

 

 

 

 

 

 

DRAAIBOEK 

 

Draaiboek 
Meer contact met burgers? 

Leg verbindingen! 

  



 

Uit onderzoek in september 2014 naar de kloof tussen boeren en burgers in Friesland is gebleken dat 
onwetendheid over de agrarische sector bij de burgers zorgt voor een grotere afstand tussen beide 
groepen. Zowel boeren als burgers verwachten in de toekomst dat deze afstand nog groter gaat 
worden, het is dus tijd om de kloof te gaan dichten! 

Daarom is een tiental burgers en jonge boeren aan de slag gegaan met een van de punten die naar  
voren kwam uit de debatten: “Boeren gaan niet in gesprek met burgers”. Een training om de drempel 
te verlagen om in gesprek te gaan met burgers. 

Het idee van ‘communicatietraining’ is om te leren hoe je verbindingen legt met elkaar ondanks de 
kritische houding van burgers, hoe ga je in gesprek met de burger en hoe vertel je je verhaal.  

Voorbeeld “Communiceren met behulp van social media en het persoonlijk gesprek 

De werkgroep van de verbetergroep heeft een bijeenkomst georganiseerd met medewerking van Karin van der Toorn en 
Alice Leijten. Karin, bekende boerin van De Wakkere boerin heeft haar ervaringen gedeeld over het gebruik van social media 
als belangrijk middel tot communicatie.  

De training is vervolgd door Alice over o.a. pitchen. “Het is goed om 
te weten wat je boodschap en doel is voordat je begint met pitchen” 
opent Alice Leijten over pitchen en vervolgt: “Gebruik emotie en 
verwerk je eigen verhaal” Eerst is In tweetallen geoefend met 
situaties uit de praktijk. “Wat vertel je de afgestapte fietsers als ze 
zien dat je aan het spuiten bent op een zaterdagochtend? Of een 
scholier ziet je nieuwe melkrobot en noemt je een luie boer”. Hoe 
reageer je hierop? Na deze oefening mocht iedereen na een korte 
voorbereiding 20 seconden met ‘Mark Rutte  in de lift’.  Bij deze 
elevatorpitch kwamen onverwachte talenten en verhalen van de 
deelnemers naar voren. Ook werd duidelijk dat het goed is om te 
oefenen, niet iedereen kwam tot een gesprek met Mark Rutte.  

 
 
 
 
 
 

Aan de slag 
 De bijeenkomst wordt georganiseerd door een werkgroep, liefst bestaande uit enkele agrarische 

jongeren/ boer(inn)en en burgers  

 AJF biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van PR kanalen van AJF als de werkgroep dit 
regelt onder naam van AJF.    

 Voor een nieuwe ‘ communicatietraining’ is er geen budget beschikbaar. Stel daarom een 
begroting op en bepaal hoe je het evenement kostendekkend kan maken. Met een begroting en 
duidelijk doel voor ogen, kan je mensen enthousiasmeren om er geld in te steken. Ook kan je de 
deelnemers een bijdrage te vragen.   

 

 

  



 

‘Communicatietraining’ in stappen 

1. Samenstelling team 

Organiseer de training met een klein groepje mensen: gezellig, het motiveert en het scheelt tijd. 

Denk aan: een groep boer(inn)en in de omgeving, de lokale AJK of iemand uit het dorp. 

       

Naam Organisatie Telefoonnummer Email 

    

    

    

    

 

2. Afstemming met AJK over datum, locatie en inhoud programma 

Plan een datum ruim van te voren zodat er tijd genoeg is voor werving van deelnemers.  Hou wel zelf 

de regie in handen en je doel van je Communicatietraining.  

Datum Tijdstip Locatie 

   
 
 

 
3. Waarom doe je mee? 
Ga bij jezelf na met welk doel jullie deze Communicatietraining organiseren.  Het project ‘Boer Burger 
Buur’ was opgezet om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen en met deze training  de 
drempel voor boeren te verlagen om in gesprek te gaan met burgers. Bespreek wat volgens jullie 
actueel is en bedenk wat jullie de deelnemers graag willen meegeven.  
 

Met deze Communicatietraining willen wij: 
 
 
 
 

 
Voorbeeld ‘Kalf slimmer dan de boer?  
“Wij als werkgroep hebben er voor gekozen de social media erbij te pakken.   
Karin van der Toorn, bekende boerin van o.a. de Wakkere boerin deelde haar ervaringen over het gebruik van social media 
als belangrijk middel tot communicatie. Zij startte met een aantal stellingen om ons uit de tent te lokken.  
Bij de schrijfoefening bij een foto van een losgebroken kalf blijkt dat je daarmee veel kanten op kunt. Een pakkende titel als 
“Kalfje op ontdekkingstocht’ of ‘De deugniet’ is een goed begin. Karin geeft aan: “Kijk door de ogen van de burger als je 
schrijft en/of foto’s plaatst op social media. Laat bij dieren en mensen zien en geen stenen als je een plaatje van je bedrijf 
wilt laten zien” vervolgt zij. “Laat bij twijfel of lastige situaties anderen meekijken. Liefst burgers, zij vinden andere dingen 
leuk dan boeren. Dat heb ik wel ervaren bij het schrijven van columns”.   
 

  



 

4. Deelnemers 
Wie moet je uitnodigen om je doel te bereiken? Denk bijvoorbeeld aan een of meerdere plaatselijke 
AJK’s, een groep boerinnen of bepaalde groep AJF leden of een andere groep.   
Grijp ook terug naar de boodschap die jullie bij punt twee hebben opgesteld: nodig de mensen uit 
aan wie jullie je boodschap willen overbrengen. Spreek af wie, wie uitnodigt.  
 
 

Wie wil je dat er komen? 
 
 
 
 
 

 
 
5. Werving deelnemers 
Persoonlijke benadering werkt vaak het beste, dus spreek mensen aan en geef ze de flyer. Daarnaast 
wil je bekendheid genereren binnen de regio of het dorp van dit initiatief, dus hang een flyer op bij 
de plaatselijke kroeg en supermarkt.  Bedenk waarom iemand geïnteresseerd zou raken om op jullie 
uitnodiging in te gaan. Bepaal waarop jullie de nadruk willen leggen.  
Op www.mijnpjposter.nl en in de Apple Store onder de naam ‘pjposter’, vind je een handig format 
dat je in kunt vullen en direct kunt delen op sociale media.  
Denk ook aan een advertentie in de lokale krant, de lokale radio & tv. Een voorbeeldpersbericht kun 
je ook bij AJF opvragen.  
Je kunt ook via de kanalen van AJF deelnemers werven. Je kunt gebruik maken van de website 
www.ajfriesland.nl, Facebook en twitter van AJF , de digitale AJF nieuwsbrief of het ledenblad ‘Efkes 
Buorkje’.  
 

Flyer/poster uitdeel- en ophangplaatsen: 
 
 
Lokale media: 
 
 
 

 
 
6. Maak een grove opzet van je training:  

 Welkom en kennismakingsrondje  

 Training social media 

 Pauze 

 Training pitchen  

 Afsluiting en evaluatie 
 

 
 
  

http://www.mijnpjposter.nl/
http://www.ajfriesland.nl/


 

7. De invulling van de training 
Maak allereerst de keuze over de exacte inhoud van de training.  
Als je kiest voor een programma met twee onderdelen die je door verschillende trainers wil laten 
uitvoeren moet je duidelijke afspraken maken. Wie doet wat en hoeveel tijd is er voor elke persoon?  
Belangrijk aspect van de training is de verhouding theorie en oefening. Het is zeer belangrijk om te 
ervaren hoe het is om je op social media uit te drukken of mee te maken hoe het is om je verhaal 
kort en bondig over te brengen.  
Bespreek wie de avond begeleid als procesbegeleider. Wie opent en sluit de bijeenkomst af?  
 
De aanpak van de training bepaalt ook mede waar je de training geeft.  
Is er voldoende ruimte voor het aantal verwachte mensen? Is er ruimte om te lopen, meerdere 
plekken waar men in groepen of tweetallen kan werken?  
Maakt de trainer gebruik van internet, is er internetverbinding, een scherm en een beamer? Let 
vooral goed op bij gebruik van fimpjes of video’s of de verbinding goed is en is er geluid mogelijk. Zijn 
er boxjes? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Voorbeeld ‘training Aepos´  
“Bij de training van Aepos werd de eerste keer gekeken 
hoe de deelnemers bij binnenkomst omgingen met de 
trainers. Werd er een hand geschut of liep de deelnemer 
gelijk naar een bekende in de zaal? De vervolgopdracht 
was om in de ruimte te gaan lopen zonder elkaar aan te 
kijken. Gelijk werd hier duidelijk dat er dan geen 
communicatie plaatsvindt. De theorie as steeds kort en 
afgewisseld met opdrachten. Ook pitchen was een 
belangrijke onderdeel van de training. “Zet je zelf neer in 
40 seconden met een prikkelende opening” . Tot slot werd 
gewerkt met rollenspelen. Anko Postma kroop  in de huid 
van een gesprekspartner; burger, boze buur of ambtenaar.  
Wietske Dijksma was als regisseur de persoon die het spel stil kon zetten en spiegelde wat er gebeurde. Bij deze foto speelde 
ze een boze buurvrouw waar Engbert tot een gesprek moest komen.  
 
 

Voorbeeld om een gesprek te oefenen door Alice Leijten 
Je bent op een feestje van een vriend van een vriendin. Hij  woont in Utrecht en zijn vriendengroep komt voornamelijk uit de 
stad. Het gesprek op het feestje gaat over eten, bewust kiezen, weinig zuivel. Allemaal zijn ze voor biologische producten: “Ik 
ga geen gif eten!” Ook zijn de meeste flexitariër (minder vlees eten) of helemaal vegetarisch. Dan ineens roept er een, he 
maar jij bent toch boer? Wat is je verhaal? 
 

8. Aankleding van de Communicatietraining 

De invulling van de training  is naar ideeën van de werkgroep. Naast het informatieve aspect is het 

ook belangrijk om na te denken over de catering en de aankleding : koffie en muziekje bij 

binnenkomst, snoep op tafel etc. Wanneer en wat wordt geserveerd? 

Wat is er deze bijeenkomst nodig? Maak een overzicht van het gewenste  materiaal. Wat is er ter 

plekke aanwezig en wat moet je nog regelen?  Denk hierbij aan laptop, beamer tot en met 

geluidboxjes.  



 

Een aantap praktische zaken betreft de aanwezigen zelf. Wil je duidelijk maken wie de trainers, 

procesbegeleider en/of werkgroepleden zijn, gebruik badges. Bij de leden kan je denken aan 

naamstickers als deelnemers binnenkomen.  Start met het invullen van een presentielijst en wil je 

weten wat de deelnemers vonden van de training, laat ze een evaluatieformulier invullen.  

9. Draaiboek van de bijeenkomst 

Maak een draaiboekje van de bijeenkomst met tijden, namen en benodigdheden. Ook is een 

overzicht met de belangrijkste adressen en contactgegevens van de betrokkenen van de bijeenkomst 

handig om erbij te hebben.   

 

Voorbeeld draaiboekje Communicatietraining 

 

Tijd Activiteit Benodigdheden 
19.30 – 20.00 Verzamelen, tafels klaar zetten, laptop en 

beamer klaar zetten, aanzetten en presentatie 
testen, kennismaken met sprekers/trainers, 
badgets uitdelen, flyers ophangen, PR materiaal 
neerleggen 
 

 Laptop en beamer  

 Scherm, verlengsnoer 

 Badgets of naam stickers 

 Koffie, thee, suiker, melk 
en bekers 

 Koek en snoep 

 Presentielijsten + pennen 

 Poster/flyer met sponsors 
 

20.00 – 20.10 Welkomspraatje door Dagelijks Bestuurder AJF  
20.10 – 20.50 Training door Karin van der Toorn 

 
 Presentatie klaar 

 Schrijfblokjes en pennen 

20.50 – 21.00 Pauze  
21.00 – 22.00 Training door Alice Leijten  Presentatie klaar 

 Schrijfblokjes en pennen 
22.00 – 22.15 Bedanken en afsluiten  Bedankjes trainers 

 Evaluatieformulieren en 
pennen 

22.15 – 23.00 Naborrelen • Catering 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Financiën 

Voor een nieuwe ‘ Communicatietraining’ is er (nog) geen budget beschikbaar. Stel daarom een 

begroting op en bepaal hoe je de bijeenkomst kostendekkend wil maken. Met een begroting en 

duidelijk doel voor ogen, kan je mensen enthousiasmeren om er geld in te steken. Ook kan je de 

deelnemers een bijdrage te vragen.   

Let op of de bedragen inclusief BTW zijn of niet als je bedragen afspreekt met derden.  

Je kunt een aantal mensen vragen mee te werken tegen een beloning in natura. Bijvoorbeeld een 

journalist schrijft een stukje en bij plaatsing van het artikel wordt de naam genoemd.  

Een persoon die avond aan  elkaar praat, kan ook gratis mee doen aan de training.   

Bij de financiën is het verstandig om het zakelijk te benaderen. Zorg ervoor dat je belangrijke 

afspraken vastlegt op papier of bevestig de afspraken per email (bij kostenposten als de locatie, 

trainers )  

 

Tip: In Friesland is het mogelijk een projectbijdrage te vragen bij NISCOO of geld voor een spreker bij 

het sprekersfonds.  

 

11. Vervolg 

Laat de deelnemers na de activiteit een evaluatieformulier invullen en verzamel hun e-mailadressen, 

zodat je hen een eventuele volgende keer weer kunt uitnodigen en zodat je deze hebt als je elkaar 

nodig hebt. 

Zorg ervoor dat je een infoflyer hebt liggen over jouw regionale afdeling, AJF, NAJK en/of de 

sponsoren etc. 

Schrijf een artikel in de lokale krant en regel dat er tijdens de activiteit goede foto’s worden gemaakt.  

Je organiseert deze training namelijk met een doel, dat bereik je sneller door het te publiceren. Als je 

ons jouw stuk mailt, zal AJF dit ook via onze kanalen verspreiden. 

 

 

Evaluatieformulier deelnemers 
 

Naam: 

Email: (voor als je de volgende keer weer uitgenodigd wil worden) 

 

 Helemaal Bijna 
helemaal 

Neutraal Af en 
toe 

Niet 

Voldeed het programma aan je 
verwachtingen? 

          

Sluit het aan bij je behoefte?           

Vond je de oefeningen relevant?           

Is de drempel verlaagd om in 
gesprek te gaan met een burger? 

          

Wil je de volgende keer weer 
uitgenodigd worden?   

 ja  nee    

 

Wil je nog iets kwijt? 

 


