DebatExpert

Debatteren voor professionals
Vergroot je overtuigingskracht
Leer overtuigend presenteren, helder argumenteren,
en kritisch luisteren van onze Debatexperts.

contact us: info@debatexpert.nl

Samenvatting
Van de training

Aantal dagen

Prijs per deelnemer (Excl BTW)
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€1290

Groepsgrootte

Arrangementskosten

6 tot 10

€115

Voertaal training

Beschikbaar als Incompany?

Nederlands/Engels

Ja, mail voor offerte op maat

Vragen over deze training?

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

Offerte aanvragen
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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 is het
creëren van een veilige omgeving waarin je fouten durft te maken en
kritisch naar jezelf durft te kijken essentieel 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.
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Resultaat
Ontspannen presenteren

Helder argumenteren

Na deze training weet je hoe je
spanning om kunt zetten in
enthousiasme. Zo wordt het niet
alleen leuker om een presentatie
te geven maar wordt het ook veel
leuker om naar jouw presentatie
te luisteren.

Je leert je argumenten grondig te
onderbouwen, je boodschap
bondig te verwoorden en je
inhoud af te stemmen op je
publiek. Zo zorg je dat jouw
boodschap blijft hangen en
aanzet tot actie.

Kritisch luisteren

Scherpe vragen stellen
en beantwoorden

Door kritisch te luisteren leer je
zin en onzin van elkaar te
onderscheiden. Daarnaast leren
we je te luisteren naar wat
mensen bedoelen in plaats van
wat ze zeggen. Hierdoor worden
moeilijke gesprekken een stuk
eenvoudiger.

Vaak krijg je maar 1 kans om de
juiste vraag te stellen of een
moeilijke
vraag
goed
te
beantwoorden. Daarom leren we
je hoe je een vraag bondig
formuleert
en
overtuigend
beantwoordt.
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Programma
Dagdeel 1 - Overtuigend presenteren
We beginnen de training met het opstellen van individuele
leerdoelen. Daarna komen de beginselen van een
overtuigende presentatie aan bod. Hoe kan je ontspannen
voor een groep staan? Wat moet je doen om je publiek tot
het eind te boeien? Omdat je alleen kan leren presenteren
door het te doen, gaan we dit dagdeel heel veel oefenen.

Dagdeel 2 - Effectieve argumentatie
Dit tweede dagdeel staat in het teken van het maken en
het weerleggen van sterke argumenten. Aan de hand van
ons argumentatiemodel, voorbeelden uit de praktijk en
rollenspellen leer je hoe je zorgt dat jouw argumenten
goed zijn onderbouwd en ook echt worden meegenomen
in iedere discussie.

Dagdeel 3 - Presenteren voor gevorderden
Nu je de basis onder de knie hebt, wordt het tijd om een
stap verder te gaan. Daarom leer je in dit dagdeel hoe je
framing kan gebruiken om jouw boodschap te versterken
en hoe je kritische vragen moet formuleren en
beantwoorden. En je raadt het al, ook dit leer je maar op
één manier. Door het te oefenen!

Dagdeel 4 - Perfectioneer je skills
Dit laatste dagdeel staat volledig in het teken van het
implementeren van alles wat je hebt geleerd. Daarom
richten we dit laatste dagdeel vraaggestuurd in. Aan de
hand van tips en tricks, oefeningen op maat en interactieve
feedback zorgen we ervoor dat je klaar bent om jouw
werkomgeving te overtuigen
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Deze training wordt gegeven door

Devin van den Berg

Rob Honig

Nederlands Kampioen Debatteren (3x)

Europees Kampioen Debatteren

Gaf training in meer 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

6

Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Offerte aanvragen

Debatexpert

(071) 207 0010

@Debat_Expert

Info@debatexpert.nl

Debatexpert

Debatexpert.nl

