DebatExpert

Coaching voor high potentials
Vergroot je overtuigingskracht
Haal het beste uit jezelf met coaching op maat
en intensieve begeleiding van onze Debatexperts.

contact us: info@debatexpert.nl

Samenvatting

Duur sessie

Prijs per sessie (Excl BTW)

Dagdeel

€650

Groepsgrootte

Locatie

1 op 1

In overleg

Voertaal consult

Kan het traject ook online?

Nederlands/Engels

Ja, mail voor een offerte op maat

Vragen over dit coachingstraject?

Devin van den Berg
(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Plan online intake
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Onze filosofie
Leer van onze Experts
Wij geloven dat een goede trainer zowel theoretisch onderlegd moet
zijn als ruime praktijkervaring moet hebben. Daarom bestaat ons
collectief uit sprekers die zichzelf op internationale podia hebben
bewezen. Hierdoor weten ze als geen ander wat je moet doen om stress
om te zetten in enthousiasme. Ook hebben ze door deze ervaring een
onuitputtelijke database aan overtuigingstechnieken opgebouwd.

Heel veel oefenen!
Je volgt een training omdat je overtuigender wilt worden, niet omdat je
alle theorie over overtuigingskracht wil kunnen navertellen. Daarom ga
je tijdens deze training heel veel oefenen. Want alleen door zelf aan de
slag te gaan leer je hoe je de inzichten van de training in de praktijk kunt
toepassen.

Kritisch leren in een veilige omgeving
Inzicht krijgen in je eigen sterktes en zwaktes is cruciaal om een
zelfverzekerde en overtuigende spreker te worden. Daarom staat het
creëren van een veilige omgeving waarin je fouten durft te maken en
kritisch naar jezelf durft te kijken centraal bij iedere training.

Praktijkgericht
Door middel van relevante cases en herkenbare voorbeelden zorgen
we ervoor dat de training altjid aansluit bij jouw dagelijkse praktijk. Op
deze manier weet je zeker dat je alles wat je leert ook buiten de
trainingscontext kunt toepassen

3

contact us: info@debatexpert.nl

Onze expertise
Overtuigend presenteren

Helder argumenteren

Het overtuigend verwoorden van
je boodschap en het kunnen
raken van je toehoorders is een
essentiele skill voor iedere
professional. Wij leren je geen
trucjes maar gaan samen op zoek
naar jouw stijl. Zo helpen we je de
meest overtuigende versie van
jezelf te worden.

Om het gat tussen gelijk hebben
en gelijk krijgen te verkleinen is
het van belang om je ideeën
helder te kunnen onderbouwen.
Gebruik daarom logica en
voorbeelden om ervoor te zorgen
dat je mensen daadwerkelijk
overtuigt en aanzet tot actie.

Constructief modereren

Kritisch luisteren

Een echte leider zorgt dat een
team optimaal presteert. Het
kunnen leiden van gesprekken is
daarom een onmisbare skill.
Constructieve gesprekken zorgen
namelijk voor verbetering, maar
vinden pas plaats als het je lukt
om de juiste voorwaarde voor
een goed gesprek te creëren.

Door je kritische luistervaardigheden
te verbeteren kun je scherper
deelnemen aan gesprekken. Je
traint jezelf om door te vragen waar
nodig. Op deze manier kun je
miscommunicatie voorkomen en
kom je niet voor onaangename
verrassingen te staan.

Onze aanpak
Stap 1 - vrijblijvend intakegesprek
Binnen 15 minuten brengen we samen in kaart hoe we je kunnen
helpen en welke Debatexpert het best bij je past. Je kunt je
intakegesprek zelf inplannen of ons bellen.

Stap 2 -Introductiesessie
Deze sessie staat in het teken van het achterhalen van je huidige
sterktes en verbeterpunten. Aan de hand van oefeningen en
theorie vormen we samen een beeld van waar je nu staat en waar
we in dit traject aan gaan werken.

Stap 3 - Ontvang je persoonlijk ontwikkelingsplan
Aan de hand van de bevindingen uit de eerste sessie stellen we een
persoonlijk ontwikkelingsplan voor je op. Zo krijg je een helder
overzicht van waar we aan gaan werken. Ook ontvang je van ons
een voorstel voor hoe jouw persoonlijke coachingstraject er uit gaat
zien. Zo weet je precies hoeveel sessies je nodig hebt en wat we in
deze sessies gaan doen.

Stap 4 - Coachingstraject op maat
Aan het begin van iedere sessie evalueren we of het is gelukt om de
lessen van de vorige sessie toe te passen. Aan de hand van je
bevindingen passen we de inhoud van de sessies aan. Zo zorgen
we er voor dat het traject altijd aansluit bij wat jij nodig hebt.

Plan online intake
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Ontmoet onze Debatexperts

Devin van den Berg

Rob Honig

Nederlands Kampioen Debatteren (3x)

Europees Kampioen Debatteren

Gaf training in mer dan 25 landen

Winnaar Oxford University Debate tournament

Eva Spoor

Ali Al Khatib

Jurylid finale WK Debatteren

Europees Kampioen Debatteren

Expert publieke debatten

Winnaar Oxford University Debate tournament

Elisa Zondervan

Onno Blom

Voormalig VN jongeren vertegenwoordiger

Top 10 NK Debatteren

Top 10 NK Debatteren

Winnaar Goudsch debattoernooi
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Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Inschrijven

Debatexpert

(071) 207 0010

@Debat_Expert

Info@debatexpert.nl

Debatexpert

Debatexpert.nl

