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Spreken met impact en zonder zenuwen 

Overwin je spreekangst, hanteer je eigen spreekstijl, ga in verbinding met je publiek 

 

Ben je bang dat jouw stem verloren gaat in de massa? Krijg je klamme handen alleen al van de 

gedachte om een speech te geven of een vergadering te leiden? En hoe blijf je jezelf voor een 

publiek? Raak je je stem al eens kwijt en zorgt dat voor problemen? 

De training Spreken met impact helpt je om je sprekersvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen 

zonder dat je je authenticiteit verliest. Tijdens deze training 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. 

Deze één- of tweedaagse training op maat is opgebouwd rond de pijlers van het boek ‘Spreken met 

impact’ (okt ’20 Academia Press/Lannoo) 

 

 

- DENKEN:  

o Comfortzone stretchen 

o Interne criticus beteugelen 

o Groei mindset 

 

- VOELEN: 

o Ademhaling en stem 

o Sprekende lichaamstaal 

o Je zenuwen de baas zijn 

 

- DOEN:  

o Fundamenten van inspirerend spreken 

▪ Resonantie 

▪ Vocal variety 

▪ Pauzes  

o Oefenen met verschillende tools voor o.a. ademsteun, draagkracht pittige 

articluatie… 

o Je persoonlijke actieplan 

o Oefenen (al dan niet voor de camera) 

o Jouw volgende presentatie in 6 concrete stappen 
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Visuals door Birte Kooken 

Iets voor jou? 

Deze opleiding is er voor iedereen die: 

▪ een sprekersberoep heeft  

▪ zich onzeker voelt tijdens het spreken voor groot of klein publiek  

▪ wil weten waar zijn/haar sterktes en uitdagingen liggen als spreker 

▪ wil groeien als public speaker 

▪ wil weten hoe de kracht van je stem in te zetten 

  

 

What’s in it for you? 

Na de opleiding: 

▪ kan je met minder zenuwen, meer impact maken op je publiek 

▪ 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 (voor een groep) 

▪ kan je een publiek boeien met je verhaal 
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Praktijkgerichte opleiding 

Theorie, tips en handvatten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen, met 

oefenmateriaal dat je nadien ook mee naar huis krijgt. 

Door in groep te oefenen, krijg je waardevolle feedback 

van de andere deelnemers. Zo haal je nog meer uit de 

opleiding.  

 

 

Intake en voorbereiding 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. Daarom helpt het als we je vooraf al 

wat beter leren kennen. Dat gebeurt door een voorafgaand, verkennend gesprek. 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Iedere deelnemer krijgt na de opleiding een 30-

dagen-challenge mee op papier. Zo kan iedereen direct na de opleiding aan de slag 

met de tips en inzichten. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen die je 

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

TED-talks mee.  

 

Op maat van uw medewerkers en teams 

Elk programma is uitgewerkt op maat van uw medewerkers en teams.  

Maximaal 10 deelnemers in een dagopleiding heeft heel wat voordelen: doorgedreven maatwerk, 

meer impact en de kans om extra rendement te halen uit uw investering.   

 

Offerte en voorstel op maat 

Contacteer ons met uw vraag. We bezorgen u binnen de week een ontwerpprogramma en 

vrijblijvende offerte. 

Inclusief: 

- oefenmateriaal 

- cursus 

- boek: spreken met impact (eventueel) 

- opvolging: 30-dagen-challenge  


