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Wat is Pyramid Principle
We communiceren veel, maar is het voor de ander ook duidelijk wat we bedoelen? We formuleren vaak te
wollig, te lang en niet afgestemd op de ander. Terwijl het gaat om helder en logisch communiceren
Of het nu gaat om het schrijven van begrijpelijke teksten of om het houden van aansprekende presentaties:
Het scheelt veel tijd en irritatie als we zo formuleren dat de ander de boodschap in één keer begrijpt.
In deze training leer je om te analyseren welk punt je wilt maken. Je denkt vanuit jouw perspectief èn vanuit het
perspectief van je doelgroep. Je leert een structuur gebruiken die je helpt om je verhaal zo op te bouwen, dat
de keuze en de volgorde van je onderwerpen goed aansluiten bij de ander. Je gebruikt niet meer of minder
argumenten dan de ander nodig heeft.
Je leert technieken als probleemanalyse, pyramid principle en storyboarden toe te passen op mondelinge en
schriftelijke communicatie. Hierdoor wordt je betoog zowel prikkelend als goed te begrijpen en te onthouden.
We besteden ook aandacht aan het formuleren van duidelijke en beknopte zinnen.
Je oefent veel en krijgt gerichte feedback.

Voor wie is Pyramid Principle
Deze training is bedoeld voor medewerkers die krachtig en to-the-point willen communiceren. Je hebt een
interne of externe adviesrol, werkt samen in een team, houdt presentaties, stelt voorstellen op of
communiceert veel via mail.

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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