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Titel van de
praktijk

Communicatie met de media – interactieve en gelaagde mediatraining

Voornaamste
kenmerken:

In Duitsland worden interactieve mediatrainingen van vier tot vijf
dagen georganiseerd. Daar zijn doorgaans ten minste twee
mediatrainers (vaak journalisten) bij aanwezig, en de deelnemers
worden ingedeeld in roulerende thematische werkgroepen van acht tot
twaalf personen, waardoor iedereen zich aan het eind van de cursus
actief met elk onderwerp heeft beziggehouden.
Door middel van video-opnamen en individuele feedback worden de
deelnemers op sterke punten en fouten of tekortkomingen gewezen.
Typische onderwerpen van de interactieve werkgroepen zijn "Een
televisie- of radio-interview geven", "Een verklaring afleggen voor
televisie",
"Een
persverklaring
afgeven",
"Een
nieuwe
rechtbankpresident portretteren", "Het publiek informeren onder
waarborging van gegevensbeschermingsrechten", "Leren omgaan met
agressieve procespartijen", enz.
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Overige
opmerkingen

Het concept 'learning by doing' wint in mediatrainingen steeds meer
terrein ten opzichte van de meeste andere ‘zachte vaardigheden’.
Rechters en openbaar aanklagers zijn vaak van nature niet erg
bedreven in communicatie met het publiek, wat in de praktijk nogal
eens tot onhandige mediaoptredens leidt. Bovendien hebben rechters
en openbaar aanklagers vaak te maken met bijzonder gevoelige en
delicate aangelegenheden. Elke vorm van gegevensbescherming moet
worden afgewogen tegen de legitieme informatiebehoeften van het
algemene publiek. Een praktijkgerichte en gelaagde mediatraining met
een focus op veelvoorkomende patronen, verrijkt met objectieve
feedback, stelt de deelnemers in staat om een zekere mate van routine
te ontwikkelen en met meer zelfvertrouwen voor de camera te
verschijnen of persconferenties te geven.
Deze GOEDE PRAKTIJK, die is ontworpen om bepaalde problemen aan
te pakken, scoort goed op effectiviteit, maar is vrij duur vanwege de
benodigde logistieke middelen. De praktijk is alleen geschikt voor een
kleine groep deelnemers per keer en is in het bijzonder bedoeld voor
magistraten die als woordvoerder van een rechtbank of parket
optreden.
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