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P & R  BA R C E L O NA

P&R staat voor Public Relations, onze 
belangrijkste expertise. Het staat ook voor 
People en Results, onze core business. Tot slot 
staat het voor Aat Peterse en Wytze Russchen, 
de twee partners / trainers van P&R Barcelona.

P&R BARCELONA

Public Relations en Public Affairs gaan in de 
eerste plaats over mensen. Over hoe je mensen 
kunt bereiken, raken en beïnvloeden. Dit vergt 
een  overtuigende boodschap en dito ‘afzender’. 
Naast kennis van zaken is sociale intelligentie 
dan ook cruciaal. ‘Dat kun je niet leren’, hoor je 
vaak. Bij P&R Barcelona denken we van wel. 

Het is zinvol eens stil te staan bij jezelf. Heb je 
plezier in je werk en kun je je ontwikkelen? Hoe 
kom je over en heb je een gunfactor? Kun je 
snel tot de kern komen? Wij helpen je graag om 
deze en andere vragen te beantwoorden. Om 
vervolgens, samen met jou, ervoor te zorgen dat 
wat je doet ook echt impact en meerwaarde 
heeft en je er meer bevrediging uit kunt putten. 

Persoonlijke aandacht en afstand tot de 
dagelijkse routine is wat ons betreft hiervoor 
een must. P&R Barcelona biedt op maat 
gesneden trainingen aan in Barcelona. Wij 
hebben een schat aan ervaring op gebied van 
Public Affairs, Public Relations en Personal 
Development en stellen die graag beschikbaar 
aan professionals die zich durven te verdiepen. 

Dr. Aat Peterse was manager van een van de 
meest succesvolle campagnes van de Europese 
milieubeweging van de afgelopen vijftien jaar. 
Wytze Russchen was toplobbyist in Brussel en 
is schrijver van het boek ‘Het Oliemannetje’. 

Beiden hebben ruime ervaring met het 
organiseren van policy events, lobbyen, 
communicatie en coachen en beschikken over 
een uitgebreid netwerk. Aat en Wytze wonen in 
Spanje waar zij u met plezier verwelkomen. 
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    Waarom een training bij P&R Barcelona: 

* unieke combinatie PA/PR/ Pers. ontwikkeling; 

* Off-site lokatie in het hart van Barcelona; 

* Wij regelen A-Z, van inhoud tot logistiek; 

* Intake vooraf en nazorg / follow-up na afloop; 

* Hoog niveau van coaches, eigen en externen; 

* Kleine groepen van 1 - max. 3 deelnemers; 

* 100% tevreden deelnemers =warm aanbevolen!
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« Zakelijk gezien lag de wereld aan mijn 
voeten, maar professioneel en persoonlijk 

zat ik op een dood spoor. Met P&R 
Barcelona vond ik de weg terug én vooral 

vooruit. En het was nog leuk ook! » 

J.W. Brummelman, ondernemer, 

CRIANZA RESERVA GRAN RESERVA
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3 dagen 4 dagen 5 dagen

1 - 3 deelnemers 1 - 3 deelnemers 1 - 3 deelnemers

 « Bij P&R Barcelona wordt je door de expertise van Wytze en Aat op 
een aangename manier uit je comfortzone gehaald en kan je op zeer 

korte termijn (5 dagen in mijn geval) heel veel bijleren.. » 
Robin van Gelder, Manager IRIS Group, België 

TRAINING TYPES: 
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