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PRESENTATIE SKILLS 
-  Groepstraining  - 

 

In deze training leer je ontspannen presenteren met 

impact, of dat nu tijdens een vergadering is of voor 

een grote zaal. Spreken in het openbaar is dé manier 

om kennis en inzichten te delen, mensen 

enthousiast te maken, te ontroeren en te 

overtuigen.  

Door te spreken zet je een heel gamma tools in die 

je boodschap kunnen versterken; je publiek hoort 

je stem, hoort je passie, kijkt je in je ogen en maakt 

connectie. We kunnen ons verhaal omlijsten door 

krachtige beelden of door muziek. En het goede nieuws is dat de vaardigheid om met impact en 

zelfzekerheid te spreken voor publiek aan te leren is.  

 

Je krijgt: 

• Een interactieve, 1- of 2-daagse groepstraining 

• Online of op locatie 

• Een verkennend gesprek waarbij we de doelen voor deze training helder formuleren 

• Een interessante mix van tips, inzichten en oefeningen 

• Feedback van Stefanie en je mede-deelnemers tijdens de oefenmomenten 

• De grondige voorbereiding, nazorg en de uitgebreide afstemming zorgen voor een blijvend 

effect. 

• Een handige onepager met de belangrijkste tips. Deze zullen dienen als leidraad voor de 

voorbereiding op je volgende spreekmoment. Hier kan je onmiddellijk mee aan de slag vol 

inspiratie en energie.  

 

Iets voor jou? 

Deze training is er voor iedereen die: 

• Presentaties geeft voor groepen of tijdens vergaderingen  

• Zich onzeker voelt over de aanpak of het effect van zijn presentatie 

• Wil weten waar zijn sterktes en uitdagingen liggen als spreker 

• Wil weten hoe je interactie en betrokkenheid bekomt bij je publiek 

• Op zoek is naar super praktische tips om je volgende presentatie naar dat volgende niveau te 

tillen 
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What’s in it for you? 

Na de training: 

• Kan je de kernboodschap bepalen 

• Weet je hoe je sterk start én finisht 

• Weet je om te gaan met timing 

• Kan je je presentatie gestructureerd en helder opbouwen 

• Neem je je publiek mee in je verhaal 

• Kan je je stem en lichaamstaal actief inzetten 

• Kan je Q&A in goede banen leiden 

 

 

De training: 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden 

en vragen. Daarom helpt het als ik jullie vooraf al wat 

beter leer kennen. Dat gebeurt door een voorafgaand, 

verkennend gesprek. 

De theorie, tips en inzichten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen, met 

oefenmateriaal dat je nadien ook mee naar huis krijgt. 

We werken met herkenbare situaties en maken de 

vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. 

 

 

 

 

-  Presentatietechnieken van start tot applaus. …  - 

 


