
 

 
 
 
 

Factsheet 
 

Top Colleges 
Voor communicatieprofessionals op senior plusniveau (BNP4/5) 
 

Top College De communicatiefunctie 2020 
door Vera de Witte 
 
Het communicatievak is bij uitstek een vak waarin de ontwikkelingen snel gaan. Voor 
jou, als communicatieprofessional, is het een must om scherp, kritisch en up-to-date te 
blijven. Van der Hilst Communicatie biedt je hiervoor iets nieuws. 
 
Schuw jij een pittige inhoudelijke discussie met mede-communicatieprofessionals én 
state-of-the-art docent niet? Dan zijn de nieuwe reeks Top Colleges van Van der Hilst dé 
manier om je kennis te actualiseren én te verdiepen.  
 
Het Top College ‘De communicatiefunctie 2020’ van Vera de Witte gaat in op de functie van de 
communicatieprofessional in 2020 en verder. Uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben impact op jouw organisatie en communicatie. Welke trends en issues zijn dat? Wat 
betekent dat voor de communicatievisie in jouw organisatie? Voor jouw rol? En hoe werk je die 
visie verder uit? 
 

Wat kun je verwachten? 
Dit Top College bestaat uit drie dagdelen van ieder vier uur. Naast het college bestaat de opbouw 
uit inhoudelijke discussie, uitwisseling van ervaringen tussen jou en je mede-deelnemers en krijg 
je inhoudelijke feedback op jouw visie en op die van je mede-deelnemers. Na dit Top College heb 
je een blauwdruk voor de communicatievisie van jouw organisatie voor de komende jaren.  
 
Dagdeel 1 
Inleiding van Vera de Witte over relevante ontwikkelingen voor organisaties. Vera illustreert e.e.a. 
aan de hand van haar huidige werk als directeur Centrale Beleidsstaf bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). 
 
Dagdeel 2 
Voor dit dagdeel bereid jij en/ of een aantal andere deelnemers een presentatie voor als 
voorbereiding op een inhoudelijke discussie met Vera. Welke relevante ontwikkelingen zie jij voor 
jouw organisatie de komende vijf jaar? Wat betekenen die ontwikkelingen voor de 
communicatiefunctie in jouw organisatie? En wat betekenen die ontwikkelingen voor jouw eigen 
werk als communicatieprofessional?  
 
Dagdeel 3 
In dit laatste dagdeel sta je samen met je mede-deelnemers stil bij de consequenties van de 
communicatiefunctie 2020? Wat betekent die functie voor de plaats in jouw organisatie? Hoe zie je 
de afstemming met andere disciplines? Welke competenties moeten er ontwikkeld worden binnen 
de communicatiefunctie? Betekent dat meer of minder scheiding van functies? En hoe zit het met 
vergaande outsourcing van functies?  
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Top betekent 
• Sprekers met dé expertise op hun vakgebied 
• Een aanvulling op je C en D diploma (beroepsniveau 4 en 5) 
• Met een kleine groep vakgenoten écht de inhoud in duiken 
 

Jij staat voorop 
• Doordat een state-of-the-art docent intensief met je aan de slag gaat en je persoonlijk 

feedback krijgt. 
• Doordat de groep uit maximaal 15 deelnemers bestaat. Dat betekent volop ruimte voor jouw 

vragen en persoonlijke aandacht van de docent. 
• Doordat de vragen die bij jou leven, herkenbaar zijn voor jouw mede-deelnemers. Dat schept 

een band. Daarnaast bouw je hierdoor aan je communicatienetwerk van de toekomst. 
 

Vervolg 
Naast dit Top College bieden we je nog een serie andere Top Colleges aan. Heb je meer behoefte 
aan het trainen van je executive skills? Bekijk dan ook eens ons aanbod onder toptrainingen. 
 

Certificaat 
Na afronden van dit Top College ontvang je een certificaat van deelname.  
 

Toelatingseisen 
De Van der Hilst Top Colleges zijn toegankelijk voor professionals met een Van der Hilst C- of D-
diploma (Logeion beroepsniveau 4/5 of diploma op dit niveau bij een vergelijkbaar 
opleidingsinstituut) én aantal jaren werkervaring als senior communicatieprofessional / 
(communicatie)manager. Twijfel je of je voldoet aan deze toelatingseisen? Neem dan even contact 
met ons op. 
 

Praktische informatie 
Beroepsniveau   4 en 5 (Van der Hilst C en D) 
Certificaat   Ja 
Aantal dagdelen  3 
Frequentie   3 bijeenkomsten die 1x per 2 weken plaatsvinden 
Startperiode   voorjaar en najaar 
Actuele startdata  www.hilst.nl 
Aantal deelnemers  maximaal 15 
Prijs    € 1.695,- 
Locatie toplocatie in   Den Haag 
Aanmelden   via www.hilst.nl 
Meer informatie  bel 033 450 5000 of mail naar info@hilst.nl 
 


