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Stefanie Van Moen 

Stemtherapeute & Stemcoach 

 
 

Mijn passie? 

Sprekers coachen om zelfzeker en met impact te spreken met een stem die 

helemaal past bij hun persoonlijkheid en spreekdoel. 

 

Wie ik ben als stemtherapeute/ stemcoach/ sprekerscoach 

 

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 begeleid. 

Tijdens de afgelopen jaren ben ik het coachen van sprekers breder gaan bekijken en coach ik 

vanuit een meer holistische visie waarbij lichaamstaal, communicatietechnieken, overtuigingen 

(denken-voelen-doen), presentatietechnieken en het overwinnen van drempelvrees deel 

uitmaken van het totaalpakket.  

Stem- en presentatie coaching is er voor beroepssprekers die hun stem technische 

vaardigheden en communicatie willen uitbreiden en optimaliseren.  

 

Om mijn kennis over en passie voor de spreekstem zo kwaliteitsvol over te brengen bij mijn 

cliënten of deelnemers aan de workshops, volg ik op regelmatige basis bijscholingen. 

  

In het voorjaar van 2019 is mijn eerste boek uitgekomen bij Academia Press. Het boek gaat over 

de stem in transitie en behandelt de link tussen stem & gender, stem & identiteit, stem & 

sociale omgeving, etc. 

 

 

 

“The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play”   

R. Strauss. 
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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 

 Workshop Complete Vocal Technique : Catherine Sadolin, Hera Björk 

 Workshop Alexander Techniek: Monique Vanormelingen 

 Lezing: “Freeing the natural voice” : Kristin Linklater 

 Symposium “Stemergonomie, een nieuwe kijk op stem” 

 Workshop “Proeven van de Stempraktijk” aan de KUL 

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) 

 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 

 sTeminaries VVL 2013-2014: trainen van professionele stemmen. Bernadette 

Timmermans 

 sTeminaries VVL 2013-2014: Muscle Tension Dysphonia en manuele laryngale 

therapie 

 sTeminaries VVL 2013-2014: Emotionele stemstoornissen (Psychogene dysfonie) 

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

 Estill Voice Training Level 1: 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) 
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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. 

Naast individuele therapieën geef ik workshops over: 
 Stemgebruik en presentatietechnieken voor professionele 

stemgebruikers 
 Insights Discovery ® 
 De stem in transitie bij transgenders. 

 

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 

 

 

http://www.voxconsult.be/

