
Je verhaal maken en inspiratie opdoen 
Communicatie maken en plaatsen als extra beleving voor je gast
Met handig gereedschap snel mooie communicatie maken en delen

Maak direct impact met deze praktische mini-leergang communicatie
Op een leuke (en makkelijke en snelle) manier vertellen over de mooie

duurzame dingen die je doet. 
 

Jij bent hartstikke actief met duurzame dingen in je bedrijf. Daar worden wij blij van en (potentiële)
gasten ook, als ze het weten. Wij weten dat het nog best lastig is om dat te doen en daarom hebben we
deze training voor je ontwikkeld. Praktisch, leuk en vooral met effect. Zodat jij straks met plezier nog
meer duurzame impact maakt en meer gasten jou kiezen omdat ze het weten en dat gaaf vinden. Zo
leveren jouw duurzame acties nog meer op: winst voor iedereen door tijd te investeren in deze mini-
leergang. 

Dit ga je leren & doen

Investering
We bieden je dit aan omdat je aan eerder project hebt meegedaan en een financiële bijdrage van de
provincie vanuit het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector.  

Jouw investering: 
-Tijd. In totaal ongeveer 10-15 uur, verdeeld over 2- 3 maanden
-Wij willen je verhaal ook delen: zo laten we Fryslân met elkaar van haar meest groene kant zien!

 

 



De Mini-leergang
1.Online Inspiratiesessie voor een snelle start: donderdag 27 oktober 10.30 -12.00 uur 
We laten je zien wat je zoal kunt doen en maken een tour langs handig gereedschap dat je zo kunt
inzetten. Of je nu moeite hebt om het leuk te vertellen, je het niet kunt maken of dat het je ontbreekt aan
tijd: reken maar op tips, tricks en hulpjes die je daar allemaal bij gaan helpen. 

Dat smaakt vast naar meer en dan wil je natuurlijk meedoen met de rest van de leergang:

2.Verdiepende workshop. Je kunt de datum kiezen die het beste past: 17 of 29 november van 12:30 tot
17:30 uur. Op 17 november is de locatie in het Westen, op 29 in het Oosten van Friesland. Met maximaal 8
deelnemers gaan we echt aan de slag: we leren je te werken met het gereedschap en maken met elkaar je
verhaal. 

3.Helpdesk/coaching
Wanneer je er weer mee aan de slag bent, kun je nog ergens tegenaan lopen. Met praktische vragen kun
je hier terecht. Het online spreekuur is extra inspirerend omdat je ook weer van elkaar leert. En per mail
kun je snelle vragen stellen. 
 

Meer info & aanmelden
www.taf.frl/groen-communiceren               

 

 
 
 


