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GESTROOMLIJNDE VIDEO CONFERENCES 
- Webinar- 

 

Conference calls, zoom-meetings en tele-therapie ... 

in dit (Corona)tijdperk is online werken voor veel 

mensen een must. Maar vergaderen op afstand 

brengt een aantal uitdagingen met zich mee: het 

gebrek aan non-verbale communicatie, een andere 

manier van interactie, achtergrondlawaai, … 

Er zijn gelukkig ook heel wat voordelen verbonden 

aan online presentaties. Ze zijn meestal efficiënter, 

meer to the point, geen file tot aan je werk of 

wachttijden op het perron. 

Hoe zorg je ervoor dat je spraak - wat je zegt, hoe je het zegt en wanneer je het zegt - via deze nieuwe 

communicatiemethode evenveel impact en verbinding genereert? Hoe maak je een online presentatie 

interactief en hoe hou je het boeiend? Tijdens het webinar krijg je antwoorden op deze vragen.  

 

Ben je op zoek naar praktische tips die je online meetings en presentaties snel naar een hoger niveau 

brengen? Dan is dit webinar een absolute aanrader. 

 

Je krijgt: 

• Een interactief online webinar (1 uur). 

• We gaan aan de slag met zowel theorie, veel tips en praktische oefeningen 

• Tips en oefeningen om de aandacht van het publiek vast te houden, sterk te starten en te 
eindigen, om fit uit je meeting te komen en om jouw home-studio dat tikje professioneler te 
maken. 

• Inzicht in vocale en dynamische energie tijdens een online meeting  

• Handige checklist om je volgende presentatie nog beter te structureren 

• Een handige onepager met de belangrijkste tips. Deze krijg je onmiddellijk na het webinar.  

• 4 weken een ‘tip van de week’ in je mailbox. Het stopt niet na het webinar. Ik blijf nog een 

maand lang virtueel aan je mouw trekken in de vorm van ‘de tip van de week’ 
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Iets voor jou? 

Dit webinar is er voor iedereen die: 

• Online wil leren presenteren 

• Voor de eerste keer digitaal gaat  

• Al vaak online presenteert en zijn skills wilt bijschaven 

• Plots genoodzaakt is om digitaal te vergaderen 

• Op zoek is naar super praktische tips om je presentatie naar een hoger niveau te tillen 

 

What’s in it for you? 

Na de training: 

• Weet je hoe je een online presentatie structureert 

• Kan je vlot in interactie gaan met je publiek 

• Weet je hoe je je presentatie boeiend maakt 

• Kan je de aandacht van je publiek trekken en vasthouden 

• Is spreken voor de camera geen issue meer voor jou 

• Ziet jouw online studio er al een pak professioneler uit met 

hier en daar een kleine aanpassing 

 

 

De training: 

De theorie, tips en inzichten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Na dit webinar kan je aan de hand van kleine 

aanpassingen rondom jou al een meer professionele setting 

creëren én het voorbereiden en brengen van je volgende 

online presentatie of meeting zal stukken vlotter verlopen. 

We werken met voor jou herkenbare situaties en maken de 

vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen 

die je ook nadien kan inzetten. Ook voorzie ik 'de tip van de week' die de 

deelnemers na de training wekelijks (gedurende 4 weken) in hun mailbox krijgen. 

Zo blijft de training langer 'hangen' en is het leerrendement groter.  

 

 


