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THE FLOOR IS YOURS 
- Individueel traject: “spreken op maat”- 

 

Je speaking skills dat zetje geven om te groeien van ‘goed’ naar 

‘fantastisch’? Dit is jouw traject! Herpositioneer jezelf als 

spreker en ontwikkel tijdens dit traject vaardigheden om je 

comfortzone verder te stretchen. 

Dit traject gaat een stapje verder dan het Speak Up 

basistraject. We gaan samen intensief aan de slag gedurende 

3 maanden: 8 uur individuele coaching, oefeningen, feedback 

en tips tussendoor.   

De enige manier om een geweldige spreker te worden is 

immers door kwalitatieve begeleiding en… veel te oefenen.  Na dit traject voel je je een zelfzekere 

spreker en beschik je over de skills om impact te maken op je publiek. We maken direct de link naar je 

dagelijkse werk en verdiepen waar nodig.  

Laat je inspireren door onderstaande onderwerpen, wie weet helpt het om de focus van je 
persoonlijk traject te finetunen: 

• Spreken met impact 
• Presentatie skills 
• Online presenteren met impact 

• Kracht van de introverte spreker 
• Draagkrachtige en gezonde stem 
• Drempelvrees en spreekangst 

 
 

Je krijgt: 

• Een verkennend gesprek waarbij we jouw doelen helder formuleren 

• Coaching: 8 uur, in te plannen binnen de 3 maanden.  

• Gedurende 3 maanden begeleid ik jou aan de hand van coaching sessies, oefeningen, tips en 

feedback tussen de sessies door. 

• Blended learning (online & in-person) mogelijk. 

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

effect. 

• Persoonlijke tips op maat die zullen dienen als leidraad voor de voorbereiding op 

je volgend sprekersmoment. Hiermee kan je onmiddellijk aan de slag gaan vol 

inspiratie en energie.  

• De Vox Box met tal van stemtools en het boek: ‘Spreken met impact’ met een 

uitgebreide 30-dagen-challenge.  

• Wil je na dit traject graag nog eens samenwerken? Om een speech of presentatie 

voor te bereiden, bijvoorbeeld. Dat kan! Je kan aparte Boost-sessies inboeken. 

• Upgrade: Zit je The Floor Is Yours traject erop en heb je honger naar meer? Dan kan je vlot 

overstappen naar het Keynote Programma. Je investering in het The Floor Is Yours traject 

brengen we dan gewoon in mindering. 
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Iets voor jou? 

Deze training is er voor iedereen die: 

•  Zijn expertstatus wil verhogen door meer te spreken voor groepen 

•  Nog te weinig impact maakt met zijn/haar presentaties 

•  Zich wat onzeker voelt tijdens het spreken voor groot of klein publiek en daardoor 

spreekkansen misloopt 

•  Wil weten waar zijn/haar sterktes en uitdagingen liggen als spreker 

•  Wil groeien als public speaker 

•  Vol zelfvertrouwen het woord wil nemen voor een groep 

 

What’s in it for you? 

Na de training: 

• Kan je met minder zenuwen meer impact maken op je publiek 

• Weet je perfect hoe je aan een presentatie begint  

• Ken je jouw eigen sterktes en uitdagingen als spreker 

• Heb je inzicht in jouw stem en hoe deze optimaal te gebruiken 

• Kan je jouw stem en lichaamstaal correct inzetten 

• Weet je hoe je open en authentiek kan spreken  

• Kan je een publiek boeien met je presentatie 

• Ben je een opmerkelijk goede spreker 

De training: 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. 

Daarom helpt het als ik je 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 voor jou herkenbare situaties en maken de 

vertaalslag naar je dagelijkse praktijk. 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. De training zit boordevol tips en oefeningen die 

je ook nadien kan inzetten. Je krijgt ook een literatuurlijst en een lijst met 

relevante TED-talks mee. Je krijgt na je eerste twee sessies een handig overzicht 

toegestuurd met de meest waardevolle tips uit die sessies. 

Koos je voor het ‘The floor is yours’ traject of het ‘Keynote Programma’? Dan krijg 

je het boek spreken met impact erbij, achteraan dit boek staat een uitgebreide 30-dagen-challenge 

waar je nog even zoet mee bent. 


