
 
Ontdek hoe het politieke krachtenveld eruit ziet 
TRAIN VAARDIGHEDEN WAARDOOR JE ZELFBEWUST JE  
(POLITIEKE) POSITIE UITOEFENT 
 
 
 
ORGANISATIE 
FAM! en SMKK bieden van juni tot en met december een zestal 
bijeenkomsten aan waar theoretische kennis, interactieve 
competentieversterkende trainingen en verhalen uit de praktijk van 
politica’s worden gecombineerd. 
 
LOCATIE BIZPOINT Produktieweg 1, 6045 JC Roermond en het 
Gouvernement in Maastricht 
 
TIJD Telkens op een woensdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
 
INVESTERING De cursuskosten voor de 6 bijeenkomsten (6 avonden 
incl. hapjes en drankjes) bedragen € 150,-  (de diensten van FAM! zijn 
vrijgesteld van BTW).  De slotbijeenkomst op 18 december is gratis en 
voor iedereen toegankelijk. 
 
INFORMATIE 
Stichting FAM!   Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 

Produktieweg1   Poststraat 8 -10 
6045 JC Roermond    6135 KR Sittard 
T: 0475 332491   T: 06 52860361 
E: info@famnetwerk.nl  E: mdaniels@smkk.nl 
W: www.famnetwerk.nl  W: www.smkk.nl  
Heidy Amory                                          Marjo Daniels 
06 48473836                                          06 52860361 
 
AANMELDEN info@famnetwerk.nl  
 
 
 
 
                           

 

   KWEEKVIJVERTRAJECT 
 
 
 
 

                 WIL JIJ INVLOED UITOEFENEN OP BESLUITVORMING 
           WIL JIJ JE POSITIE VERSTERKEN IN JE WERK 

                   WIL JIJ ALS VROUW (IN DE POLITIEK) HET VERSCHIL MAKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/bizpoint+roermond/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x47c0b31e9244224f:0x97af41fa84a804fe?sa=X&ved=2ahUKEwjJh6qnhcjhAhXI16QKHRsDC2cQ9RcwEHoECAsQEA
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PROGRAMMA 
 
19 JUNI 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND 
Politiek, een vak apart over het leveren van een bijdrage aan de 
samenleving, over zelfontwikkeling en het netwerk vergroten door 
Marianne Smitsmans Locoburgemeester en Wethouder Roermond 
Het merk Ikke Hoe kun je jezelf het beste positioneren? Laat je zien wie 
je wilt zijn? Hoe zou je jezelf het beste kunnen profileren?  
Dit zijn vragen die belangrijk zijn in de stappen in je carrière. In de 
workshop “het merk IKKE” staan wij stil hoe je jezelf het beste kunt 
presenteren door Peter Duisters Expert op het gebied van HR en 
persoonlijke ontwikkeling 
  
18 SEPTEMBER 2019 - LOCATIE GOUVERNEMENT MAASTRICHT 
Alles wat je altijd al wilde weten over politiek. Voormalig gemeenteraads- en 

Tweede Kamerlid Karin Straus, momenteel fractievoorzitter van de 
Limburgse VVD in het Limburgs Parlement, gaat met jullie in gesprek over alle 
vragen die je hebt over de politiek en het politieke handwerk.  
Vragen zoals: hoe werkt coalitievorming?, wanneer maak je een amendement 
of een motie?, hoe voer je campagne?, hoe krijg je een meerderheid voor je 
standpunt?, maar ook: hoe blijf je zelf overeind in de politieke arena? of hoe 
ga je om met publieke kritiek?  
Al deze vragen en nog heel veel meer kunnen in een dialoog met elkaar aan 
de orde komen. De uitgebreide ervaring van Karin staat ter beschikking van 
onze kandidaten om datgene dat je altijd al over politiek hebt willen weten. 
Optioneel: rondleiding in het Gouvernement 

 
9 OKTOBER 2019 – LOCATIE BIZPOINT ROERMOND 
Het beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Hoe sta ik de media te 
woord? Wat moet ik doen als ik een microfoon onder mijn neus krijg? 
Wat zeg ik wel en wat niet? door Marjanne Wassink Media trainer 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
30 OKTOBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND   
BEWUST BEINVLOEDEN "You can have brilliant ideas, but if you can't 
get them across, your ideas won't get you anywhere" (Lee Iacocca). 
Gelijk hebben is belangrijk maar gelijk krijgen is een kunst. In de 
bijeenkomst over Bewust Beinvloeden krijgen de deelnemers 
praktische tips, trucs en technieken om anderen mee te nemen met 
hun ideeën, plannen en idealen. Door inzicht in het mensenbrein wordt 
overtuigen grijpbaar door Ilona Eichhorn van Debat.nl 
 
6 NOVEMBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND 
MAAK MEER IMPACT Goede inhoud zonder een sterke presentatie valt 
weg. In deze sessie gaan we dieper in op authentiek presenteren. Op 
welke manier kan men handen, hoofd en houding inzetten om de 
boodschap sterk over te brengen op publiek? Door praktische tips over 
stem & houding maken de deelnemers na deze sessie veel meer impact 
door Ilona Eichhorn van Debat.nl 
 
11 DECEMBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND  
OVERTUIGEND DEBATTEREN "Alles lost zich op in tegenstrijdigheid" 
(Kierkegaard). In het debat komt alles samen: een sterke onderbouwing, 
ad rem reageren en een sterke presentatie. Toegepaste debattechnieken 
zijn te gebruiken in vergaderingen, gesprekken en discussies. In deze 
sessies worden de deelneemsters voorbereid op hun politiek succes. 
Ilona Eichhorn van Debat.nl 
 
18 DECEMBER 2019 - LOCATIE NOG NIET BEKEND 
SLOTBIJEENKOMST met o.a. Spreken als Obama Grote sprekers als 
Obama, Martin Luther King en Thatcher gebruiken allemaal dezelfde 
retorische technieken. Als je deze technieken kent kan iedereen binnen 
een uur spreken als Obama. Het resultaat van deze bijeenkomst is een 
historische speech. Ilona Eichhorn van Debat.nl 
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