Speech!

Spreken tot een publiek , overtuigend en zonder stress
Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

Opzet
Knikkende knieën, met de handen geen
blijf weten, een stem die niet mee wil,
euh’s die je niet kan vermijden, pijnlijke
stiltes en een publiek dat zijn aandacht
verliest...
De doemscenario’s zijn niet te tellen, en
hoe langer u er over na denkt, des te
verschrikkelijker het idee van wat u te
wachten staat. Maar, er is hoop:
“ Spreken tot een publiek “ valt te
leren…
In dit programma maakt u kennis met
een stapsgewijze opbouw van uw
Speech of presentatie, en dat op 2
vlakken: we hebben aandacht voor de
structuur en de inhoud, maar nemen
minstens zo veel tijd voor de manier
waarop u voor uw publiek staat:

Wat doe je (nog) beter na deze
workshop?
Na deze workshop zal u zelfstandig een
krachtige en overtuigende presentatie
opbouwen en geven.
U bent in staat om vanuit het standpunt
van het publiek en de doelstellingen van
de presentatie te starten.

zelfbewust in het voetlicht treden, de
aandacht vatten en contact zoeken met
uw publiek, kleur en ritme brengen in
uw stem, inspelen op reacties,...
We vertrekken hierbij steeds uit de
kracht die u heeft en de kwaliteiten
waarover u beschikt. Focussen op euh’s
zou alleen nog meer euh’s leveren. De
vraag is dus: wat doet u wél en zonder
veel moeite, opdat euh’s geen kans
krijgen...
We ontleden deze en andere aspecten
van een overtuigende en ontspannen
presentatie, en gaan vooral ook aan de
slag met praktische opdrachten.
Presenteren moet u gewoon doén, en
hoe vaker u oefent, des te meer u uw
vaardigheden zal ontwikkelen.
Een succesvolle Speech heeft, meer
dan met het talent van de spreker,
U heeft geleerd om op een eenvoudige
manier structuur te brengen in uw
presentatie.
Hierdoor wordt ze bevattelijker voor de
toehoorders, en verliest u zelf niet de
draad in uw verhaal. Al is een
‘spiekbriefje’ geen probleem, u heeft het
niet echt nodig.
U bent zich bewust van uw lichaamstaal
en stemgebruik, en heeft deze ook beter
onder controle. Daardoor speelt u met

te maken met:
Voorbereiding, voorbereiding, en …
Voorbereiding!
Passie. Uw uitstraling en betrokkenheid
is de beste manier om het publiek op
uw hand te krijgen. Lichaamstaal en
stemgebruik spelen hierin een kapitale
rol.
Structuur
en
eenvoud.
Een
overzichtelijke presentatie is beter te
volgen, en dus ook boeiender.
Er zijn vandaag natuurlijk heel wat
hulpmiddelen beschikbaar om een
presentatie te ondersteunen. Laat u
nochtans niet uit het centrale voetlicht
verdringen: we zoeken samen uit wat
de (on)zin is van PowerPoint en andere
hulpmiddelen, en hoe u er verstandig
gebruik van maakt.

meer zelfvertrouwen in op de interesses
en reacties van het publiek.

U geeft een boeiende en beklijvende
presentatie zonder PowerPoint. Gebruikt
u toch presentatiehulpmiddelen, dan
heeft u beter inzicht in de do’s en de
dont’s.
Besluit: u geeft uw volgende speech of
presentatie met plezier en een glimlach!

Programma
Voorbereiding
Context en betrokkenheid van de deelnemers, doel van de presentatie
Praktische omstandigheden: zaalopstelling, timing,…

Presentatie opbouwen
Structuur: journaalprincipe, Mindmap
Krachtige en verrassende openers
Belletjes en kneepjes van het sprekersvak
Krachtig afsluiten i.p.v. uitdoven

Het grote moment
Opkomen en afsluiten met kracht
Lichaamstaal en stemgebruik
Inspelen op reacties en er zelfzeker mee om gaan

Hulpmiddelen vooraf of ter plekke
Eigen nota’s en spiekbriefjes
Do’s en dont’s van hulpmiddelen en presentatieprogramma’s: Bord, demo, PowerPoint, Prezi e.a.

Is dit een programma voor u?
Bent u zaakvoerder, kaderlid, commercieel medewerker, voorzitter of lesgever...? U
geeft regelmatig presentaties of trainingen? U wil meer impact op het publiek en zelf een groter comfortgevoel? Welkom!
Duur training

Vereiste voorkennis

3 dagen

geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training of andere
werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching enz.
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