ETIQUETTE & OMGANGSVORMEN

Distinguished Etiquette & Protocol
Jan Jaap van Weering
Jan Jaap van Weering vindt dat uiterlijke beschaving een uitingsvorm kan zijn van innerlijke beschaving. Maar
niet iedereen met innerlijke beschaving toont die met hetzelfde gemak. Jan Jaap is er in gespecialiseerd op
een ontspannen en instructieve manier op de fijne kneepjes te wijzen die een vlotte en correcte omgang een
aangenaam aspect van ieders optreden maakt.
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Onder de naam Distinguished Etiquette
& Protocol Consultancy verzorgt hij
training, advies en begeleiding in
etiquette en omgangsvormen. Een van
de uitgesproken vormen daarvan zijn de
etiquettediners. Velen hebben kennis met
zijn bijzondere benadering kunnen maken
in geregelde publicaties in onder meer het
Financieele Dagblad en Elsevier Magazine.
Meer persoonlijk is zijn Distinguished
Masterclass groep op LinkedIn. Met meer
dan 700 leden is dat de grootste onlinegroep op etiquettegebied ter wereld.
Zeker ook de Nieuwe Werkers, de starters
op de arbeidsmarkt, kunnen de kwaliteit
van hun zelfpresentatie en aanwezigheid

– nationaal en internationaal - verbeteren.
Daarmee bewijzen zij zichzelf een dienst
en het bedrijf dat of de instelling die
zij representeren. Etiquette en goede
omgangsvormen vormen de smeerolie
voor het sociale verkeer. Onzekerheid over
houding en gedrag bij formele en zakelijke
gelegenheden, zoals een zakendiner,
lunch of receptie, is belemmerend voor
de persoonlijke effectiviteit. Een hoge
opleiding biedt geen garantie voor goede
sociale vaardigheden, terwijl de omgeving
die juist dan wel verwacht. In die gevallen
is een presentatie van Jan Jaap niet alleen
onderhoudend maar ook leerzaam. De
presentaties worden naar de wensen van
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Op initiatief van hun CEO heeft een groep
van 24 high potentials de Masterclass
Zakelijke Etiquette en een Etiquettediner
gevolgd: “Wij kijken allemaal terug op een
fantastische presentatie en etiquettediner.
Mijn complimenten voor de manier waarop
hij de deelnemers uitdaagt om na te denken
over innerlijke en uiterlijke beschaving en
de hieraan gerelateerde uitstraling op de
omgeving. Diverse deelnemers blijken de
geleerde stof toe te passen in hun dagelijkse
(zakelijke) leven.”
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Amsterdam
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de opdrachtgever (bedrijf of particulier)
ingericht. Gedurende een presentatie of
een etiquettediner krijgt de deelnemer
informatie waar hij voor de rest van
zijn leven veel aan heeft. Deelnemers
hebben na afloop ruim voldoende bagage
meegekregen om een formeel diner te
kunnen pareren. Jan Jaap is naast spreker
bij de Speakers Academy® ook docent
Protocol aan het Institute of Protocol The
Hague, gastdocent aan de Nederlandse
Defensie Academie – Instituut Defensie
Leergangen afdeling International &
Specific Courses en redacteur Protocol bij
Binnenhof.TV.
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Marktgebied

Etiquettediner met accountmanagers voor
de MKB-markt. “Het was een gezellig,
onderhoudend diner en iedereen heeft er wat
van opgestoken. De uitleg over verschillende
kledingcodes en het zakenpak was nuttig. Jan
Jaap heeft op een stijlvolle wijze een prachtige
avond vormgegeven, door ons op een speelse
manier mee te nemen in de wereld van
etiquette.”

Algemeen Octrooi- en Merkenbureau
(AOMB) - Arnhem
De opdrachtgever: “Ik heb genoten van de
workshop. De onderwerpen zijn voor een stel
jonge ingenieurs van 25-30 jaar in principe
non-issues, maar Jan Jaaps stijlvolle
enthousiaste
en
praktisch
toepasbare
presentatie werd zeer gewaardeerd.
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