
 

Vox Consult (VOF) 
   BTW BE 0697 675 666  

BANK BE22 6451 0179 3047 

Stefanie Van Moen 
www.voxconsult.be 
stefanie@vanmoen.be  
0474 87 37 29 

 
 

Na mijn studie logopedie aan de KU Leuven heb ik ervoor gekozen om me te specialiseren in 

stemstoornissen. 

In 2015 startte ik een multidisciplinaire groepspraktijk waar ik beroepssprekers en mensen met 

stemstoornissen begeleidde. 

 

Intussen heb ik al meer dan 10 jaar ervaring als stemspecialist en werk ik wekelijks met 

beroepssprekers die hun speaking skills willen optrekken van ‘goed’ naar ‘fantastisch’. 

 

Ik geef gastlessen aan Ehsal Management School, KULeuven, PXL Hogeschool en UCLL over 

presentatietechnieken, communicatietechnieken en spreken voor publiek. 

 

Sinds 2019 ben ik Insights Discovery® Licenced Practitioner en de inzichten uit deze methode 

combineer ik heel graag met de inzichten uit de training NLP (Neuro Linguïstisch 

Programmeren) die ik enkele jaren voordien volgde. 

  

In het voorjaar van 2019 is mijn eerste boek uitgekomen bij Academia Press: Stem in transitie. 

Het boek gaat over de stem in transitie en behandelt de link tussen stem & gender, stem & 

identiteit, stem & sociale omgeving, etc. 

 

In oktober 2020 volgde het boek ‘Spreken met impact’. In dit boek leer je over de kracht van je 

stem, over succesvol en zonder zenuwen spreken voor klein en groot publiek. Zodat je echt 

zichtbaar en hoorbaar wordt. 

 

 

Opleidingen, Certificaten & Trainingen 

 

Master Logopedische en Audiologische Wetenschappen KUL (cum laude | 2006-2010) 

Thesis: Stemmethodieken en –technieken: de juiste keuze telt  

Tijdens mijn masterjaar (2010) volgde ik deze opleidingen 

 Complete Vocal Technique : Catherine Sadolin, Hera Björk 

 Alexander Techniek: Monique Vanormelingen 

  “Freeing the natural voice” : Kristin Linklater 

 

Na het afstuderen aan de KUL: 

 Manuele facilitatie van de larynx, deel A en B (4 dagen, Piet Kooijman in 

samenwerking met het stemexpertisecentrum KUL) 
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 Linklater voice training (2 dagen, Els 

Jourquin) 

 Stemtherapie bij kinderen (2 dagen, Jopie Kuiper) 

 Masterclass for the speaking voice (4 dagen, Michael Morgan via 

stemexpertisecentrum KUL) 

 Symposium van EVTA: European Voice Teachers Association 

 Leren intoneren & Verwen je stem voor de professionele stemgebruiker (Bernadette 

Timmermans) 

 Mindfulnesstraining 2013 (8 weken, I AM) 

 NLP explorer: Het Ontwikkelingsinstituut (2013) 

 sTeminaries VVL 2013-2014: akoestische methodes in stemdiagnosiek |trainen van 

professionele stemmen door Bernadette Timmermans |Muscle Tension Dysphonia en 

manuele laryngale therapie | Emotionele stemstoornissen (Psychogene dysfonie) 

 Lichtenberg klank georiënteerd zingen en spreken: Livia Cuypers (zomerweek 2014) 

 Estill Voice Training: Alberto Ter Doest (2014) 

 

 Professionele Ontwikkelingscoach, het Ontwikkelingsinstituut (2013-2014) 

 NLP Practitioner (Neuro Linguïstisch Programmeren), het Ontwikkelingsinstituut 

(2014-2015) 

 Semi-Occluded Vocal Tract (SOVT) door Gert Leunen (2018) 

 Accreditatie Insights Discovery ® Licenced Practitioner (2019) 

 

 

 

Professionele ervaringen 

 

- Zelfstandig logopediste in een multidisciplinaire groepspraktijk. 
 

2010 – 2014 

- Opstart van een multidisciplinaire groepspraktijk in Huldenberg. De 
nadruk ligt hier op stemcoaching en de behandeling van 
stemstoornissen. 

 

2015 – heden 
 

- Oprichting VOX Consult - meer info: www.voxconsult.be 
 
- Sinds 2018 ben ik gasttrainer bij UCLL Moving Minds in Leuven en 

Diepenbeek. Ik geef deze trainingen aan de werknemers van 
UCLL: - Spreken voor publiek & Presentatietechnieken. 
 

- Sinds 2019 verzorg ik als gastdocent bij Ehsal Management School 
het vak Presentatietechnieken in het postgraduaat Finance & 
verzekeringen en in het postuniversitair programma Praktische 
Managementvaardigheden 

2018-heden 
 
2018-heden 
 
 
 
2019-heden 
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