
VOOR WIE IS HET?
De webinars zijn bedoeld voor sectoren en 
organisaties die in deze veranderende tijd het 
contact met hun publiek willen behouden, en 
het bereik willen vergroten bij bestaande en 
nieuwe opdrachtgevers. Maar ook voor interne 
communicatie kan het een uitkomst bieden. 

WAT HOUDT HET IN?
Een webinar is een ideaal middel om 
doelgericht te communiceren over een 
specifiek onderwerp. Vanuit de omgeving van 
een kantoor of een professionele studio wordt 
een webinar van 30-60 minuten gehouden. 
Voor het inhoudelijke aspect kan het CAOP 
voorzien in kennisexperts, waaronder 
dagvoorzitters en overige inhoudelijke 
experts. Bijvoorbeeld op het gebied 
van medezeggenschap, integriteit, 
of arbeidsgerelateerde zaken in het 
onderwijs, de zorg of de overheid. 

PRODUCTBLAD

Webinars 
en online 
trainingen
Verhoog je impact en bereik met  
professionele webinars en online trainingen
Door de coronacrisis heeft het online werken een grote vlucht 
genomen. Niet alleen werken mensen vaker thuis, ook grote 
bijeenkomsten en trainingen worden steeds meer online aangeboden. 
Dit zal in de toekomst nog verder toenemen. Wil je de doelgroep 
blijven bereiken, je bereik vergroten en impact blijven realiseren? 
Dan is het aanbieden van online bijeenkomsten en trainingen een 
belangrijk middel. Wij maken dit mogelijk door thematische webinars 
te organiseren, waarbij we zowel op inhoudelijk als op technisch vlak 
adviseren en ondersteunen. 
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Samen werken aan 
betekenisvol werk



PRODUCTBLAD WEBINARS EN ONLINE TRAININGEN

HOE WERKT HET?
Bij de ontwikkeling van een webinar staat 
centraal wie je wilt bereiken, met welke 
boodschap en welk doel je daarmee wil 
bereiken. Gezamenlijk kijken we daarom naar: 
• Doelstellingen en verwachtingen
• Doelgroep(en)
• Boodschap
• Sprekers
• Webinar script
• Uitnodiging en opvolging

Dit wordt verwerkt in een plan van aanpak. 
De webinars worden geheel in huisstijl van 
de opdrachtgever uitgevoerd en technisch 
ondersteund. Van het webinar wordt een 
opname gemaakt die na afloop gedeeld kan 
worden. Het bereik neemt daardoor nog 
verder toe. Tevens wordt een uitgebreide 
campagnerapportage opgesteld.

WAT KOST HET? 
De webinars worden in pakketten 
aangeboden, die allemaal voorzien in 
volledige ondersteuning. Daarnaast is 
het mogelijk om in gezamenlijk overleg 
een custom pakket samen te stellen. 

Tarieven zijn exclusief btw, eventuele 
reis- en verblijfkosten en aanvullende 
technische benodigdheden.

www.caop.nl

Benieuwd 
naar de 

mogelijk-
heden?

Neem 
contact 
op met:

Felice Bok
Contentstrateeg
f.bok@caop.nl
06 202 521 16

Werken aan grote maatschappelijke uitdagingen en complexe 
arbeidsvraagstukken. Dát is wat we bij het CAOP doen. Vol passie werken 
wij dagelijks aan oplossingen voor onder andere het lerarentekort, de 
werkdruk in de zorg, de invloed van technologie op de werkvloer en 
nog veel meer. Dit doen we met adviezen, onderzoeken, opleidingen en 
ondersteuning. Ook fonds-, project- en programmamanagement verzorgen 
we voor onze opdrachtgevers. Wij zijn pas tevreden als mensen het werk 
kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor 
een ander of voor de samenleving als geheel. Zo werken we samen aan 
betekenisvol werk en een betere samenleving. Zo zorgen we voor impact.



PAKKETTEN WEBINARS Start Medium Advanced Custom

Locatie: thuis
Naar keuze

Locatie: studio Naar keuze

Thuispresentator ontvangt een achtergrond, 
logo-poster en belichting Naar keuze

Witte achtergrond met poster worden  
per express bezorgd aan presentator(s) Naar keuze

Dagvoorzitter in moderatorrol,  
met inhoudelijke expertise Naar keuze

Moderator die onzichtbaar helpt met het 
webinar-aspect Naar keuze

Het online aanmeld- en presentatieportaal  
is in de huisstijl

2 uur voorbereiding voorafgaand aan  
de studio-uitzending, inclusief dry-run
 

Naar keuze

Persoonlijk advies en begeleiding  
in het hele proces

Interactiemogelijkheden zoals polls,  
vragen stellen en enquêtes

Uitgebreide campagnerapportages 
(statistieken)

On-demand terugkijken is direct  
beschikbaar na uitzending

12 maanden archief van opname

 Video-support op werkdagen  
tussen 09:00 en 17:00 uur

Embedbare code beschikbaar voor insluiting  
op uw eigen website

€ 2.500 € 3.750 € 5.250 Op aanvraagTarieven zijn exclusief btw, eventuele  
reis- en verblijfkosten en aanvullende  
technische benodigdheden.
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