
Keynote spreker
Inspirerende sprekers met een eigen verhaal

Onze Debatexperts reisden de hele wereld over om te debatteren tegen ‘s werelds
beste teams.Wat ze daarvan hebben geleerd? Dat vertellen ze je graag zelf.

DebatExpert



contact us: info@debatexpert.nl
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Samenvatting

Waarom een Debatexpert?

Voertaal

Online bijeenkomsten

Prijs per dagdeel (Excl BTW)

Nederlands/Engels

Onze Debatexperts hebben
de hele wereld rondgereisd
om de kunst van het
overtuigen onder de knie
te krijgen. Vol enthousiasme
delen ze de lessen die ze
onderweg hebben geleerd.

Vanaf €950

Op zoek naar een spreker
voor een online bijeenkomst?
Neem contact met ons op en
ontvang een plan en offerte op
maat.

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Benieuwd hoe we kunnen helpen?

Offerte aanvragen



Onze expertise

Debat als middel tegen
tunnelvisie

Leer presenteren als een
professional

Inspirerend leiderschapDe kunst van het overtuigen

Onze Debatexperts hebben de
hele wereld rondgereisd om hun
overtuigingsvaardigheden te
perfectioneren. De lessen die ze
op hun reizen leerden delen ze
graag.

Vaak verliezen de beste ideeën
van de luidste ideeën. Of nog
erger, worden de beste ideeën
niet besproken omdat we ze niet
bedenken. Debatteren is de
perfecte manier om bestaande
ideeën te challengen en buiten
de gebaande paden te denken.

Je hoeft niet te presenteren als
Obama om een overtuigend
verhaal te kunnen vertellen. Wat
je wel moet doen? Weten welke
presentatiestijl bij je past en
zorgen dat je de spanning van
presentatie in je voordeel
gebruikt.

Leiderschap is geen functie.Het is
het vermogen om te zorgen dat
mensen zich onderdeel voelen
van een groter doel en bereid zijn
samen voor dat doel te werken.
Onze Debatexperts vertellen je
wat demeest inspirerende leiders
doen om dat gevoel te creëren.

contact us: info@debatexpert.nl



Onze aanpak

Plan online brainstorm
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Stap 3 -Aan de slag

Stap 2 -Ontvang een offerte op maat

Na de brainstorm briefen wij de gekozen Denatexpert en plannen
we samen met de Debatexpert de verdere voorbereiding. Aan
de hand van de ideeën uit de brainstorm ontvang je een offerte
op maat.

Stap 1 - vrijblijvende online brainstorm

Samen brengen we in kaart welke onderwerpen het best
aansluiten bij jouw organisatie of evenement. Op baisis van
die informatie kiezen we de Debatexpert die het best bij je
past. Je kunt je brainstorm zelf inplannen of ons bellen.

Onze Debatexpert bereid een speech op maat voor. Hierin
komen alle besproken onderwerpen aan bod. Onze
Debatexperts zorgen naast een goed verhaal altijd voor
interactie met de zaal. Hierdoor wordt de speech niet alleen
leuker maar ook een stuk leerzamer.



contact us: info@debatexpert.nl
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Ontmoet onze Debatexperts

Eva Spoor
Jurylid finale WK Debatteren
Expert publieke debatten

Rob Honig
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament

Devin van den Berg
Nederlands Kampioen Debatteren (3x)

Halve finalist WK debatteren

Elisa Zondervan
Voormalig VN jongeren vertegenwoordiger

Top 10 NK Debatteren

Onno Blom
Top 10 NK Debatteren

Winnaar Goudsch debattoernooi

Ali Al Khatib
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament



Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Offerte aanvragen

Debatexpert

@Debat_Expert

Debatexpert

(071) 207 0010

Info@debatexpert.nl

Debatexpert.nl


