
Verschillende bestuurders, 
verschillende stijlen, samen één college!

Al jaren blijkt uit onderzoek dat communicatie één van de 
belangrijkste eigenschappen van een bestuurder is.

De trainers van Wijs! helpen jou graag bij het realiseren 
van maximale impact in persoonlijke performance en 
onderlinge communicatie. Tijdens onze één of 
tweedaagse training op maat brengen we de 
individuele impact van ieder collegelid in kaart. We 
registreren waar kansen en uitdagingen liggen en 
reflecteren op de uitstraling van 

Na de verkiezingen met je nieuwe college direct
optimaal starten. Persoonlijke communicatiekracht,
onderlinge dynamiek en verbinding.

“Houding, stem en mimiek hebben daarbij meer 
            invloed dan je in eerste instantie zou denken.”

het college als geheel. Met concrete handvatten voor 
het bereiken van het beste resultaat.

Breng je pres(en)taties naar een hoger level. Voor 
een krachtige start om de impact van het college op de 
raad, de organisatie en inwoners te versterken. Nu, in 
2022 en daarna.

   “We zijn eigenlijk gewoon 
bestuurlijke artiesten en performers”

Bestuurlijke
performance

Optimale start na de verkiezingen
• 2-daagse op maat

• Vergroot je verbindingskracht

• Grip op (non-verbale) communicatie

• Individueel assessment communicatiestijl

• Collegebuilding: verschillende stijlen - 1 college



Wie grip heeft op de eigen stem en lichaamstaal, kan in alle gevallen 
congruent communiceren en verbinden. Ook als het spannend wordt. 
Goede onderlinge communicatie met raad, ambtenaren en inwoners 
voorkomt onnodige misverstanden, blunders, conflicten en reputatie-
schade. Het vergroot de geloofwaardigheid, daadkracht en positieve 
impact. Juist nu, voor een optimale start na de verkiezingen van 2022, 
betekent investeren in (non-verbale) communicatiekracht, investeren in je 

succes als bestuurder en verbinder.

Vergroot je succes als 
bestuurder en verbinder

   “Het resultaat is dat ik bewustzijn heb gekregen van mezelf 
als spreker om mijn verhaal meer te laten 

             landen en verbinding te houden met mijn gesprekspartner(s).”

BESTUURDER: 

Josanne Toussaint
Is non-verbaal expert op het gebied van stem, spraak, presentatie en 

interpersoonlijke communicatie. Coach van politici, managers, docenten en 

bestuurders. Josanne is verbonden als trainer aan het Nederlands Genoot-

schap voor Burgemeester en de Wethoudersvereniging.

KENNISMAKING:

BEL DIRECT:  +31 (0)40 200 18 71

INSTITUUT WIJS!

www.instituutwijs.nl
contact@instituutwijs.nl

Voor meer informatie:  www.instituutwijs.nl/publieke-bestuurders
Instituut Wijs is als trainer verbonden aan het NGB en de Wethoudersvereniging

VRIJBLIJVENDE

SUCCESVOL COLLEGE


