
Na twee jaar werd ze benaderd om eenzelfde functie te komen

vervullen bij Den Haag Vandaag. Daarna nam zij naast de func-

tie van eindredacteur ook een aantal jaren gedeeltelijk de pre-

sentatie voor haar rekening.

Wouke staat bekend om de scherpe interviews die zij altijd af-

nam bij Nova/Den Haag Vandaag. Daarnaast heeft ze een grote

ervaring in het leiden van forumdiscussies en het voorzitten van

congressen. Al die ervaring op het gebied van interviews en

presentaties wil zij vanaf nu graag doorgeven aan leden van de

Raad van Bestuur, CEO’s, CFO’s, Partners en managers van het

bedrijfsleven en non-profit organisaties.

In samenwerking met Speakers Academy® heeft Wouke nu een

mediatraining ontwikkeld die anders is dan andere in

Nederland. Zij leert u omgaan met de pers door u te trainen in

interviews met televisie-, radio- en schrijvende journalisten. En

hoe u van uw presentatie, niet alleen voor de media maar ook

voor publiek en personeel, een succes kunt maken. 

Het gaat om trainingen die op maat uitgevoerd worden. Waar

de meeste  mediatrainingen blijven steken in een aanbod dat

voor iedere deelnemer hetzelfde is, biedt Wouke van

Scherrenburg een training die nadrukkelijk is afgestemd op uw

professionele omgeving, uw specifieke wensen en op uw per-

soonlijkheid. Want jezelf durven zijn is de enige manier om

ontspannen en met zelfvertrouwen media en publiek tegemoet

te treden. 

Mediatraining is een intensieve training. Daarom bestaat die bij

Van Scherrenburg uit twee aaneengesloten dagen. In een omge-

ving ver weg van de dagelijkse beslommeringen. U wordt ge-

traind in een gastvrije, aangename accommodatie met een supe-

rieure keuken in de Zuidfranse Vallée du Tarn, niet ver van het

vliegveld Toulouse. Uw reis, transfer en verblijf worden geheel

verzorgd, zodat u zich helemaal kunt concentreren op de trai-

ning en ’s avonds kunt genieten van broodnodige ontspanning.

De mediatraining is dermate intensief dat er maximaal drie per-

sonen tegelijk kunnen deelnemen. De voorwaarde die hieraan

gesteld wordt is, dat dit personen zijn uit eenzelfde organisatie.

Uiteraard behoort een intensieve individuele mediatraining ook

tot de mogelijkheden.

Voor aanvullende informatie en mogelijkheden kunt u contact

opnemen met de informatiedesk van Speakers Academy® of

een e-mail sturen naar mediatraining@speakersacademy.nl

Intensieve mediatraining door Wouke van Scherrenburg

Wouke van Scherrenburg staat

bij een ieder bekend als de

scherpe en gedegen interviewer

van Den Haag Vandaag dat

onderdeel uitmaakt van 

de actualiteitenrubriek NOVA. 

Na een periode als freelance

journalist en een dienstverband

bij de Arnhemse Courant trad

Wouke in 1987 in dienst van 

de VNU-Combinatie waar ze

zich als parlementair verslaggever

volledig kon wijden aan de

binnen- en buitenlandse politiek. 

“Voordat je spreekt, moet men van je gezicht kunnen aflezen wat je gaat zeggen” –Aurelius–
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woukevanscherrenburg@speakersacademy.nl


