
Publiek spreken voor professionals
Vergroot je overtuigingskracht
Leer ontspannen en overtuigend presenteren
met de hulp van onze Debatexperts.
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Samenvatting
van de training

contact us: info@debatexpert.nl

Aantal dagen

Groepsgrootte

Voertaal training

Arrangementskosten,

Beschikbaar als Incompany?

Prijs per deelnemer (Excl BTW)

Ja, mail voor offerte op maatNederlands/Engels
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Maximaal 6

€1290

€115

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Vragen over deze training?

Offerte aanvragen



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.

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.

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.

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.

Heel veel oefenen!

Kritisch leren in een veilige omgeving

Praktijkgericht

Onze filosofie

contact us: info@debatexpert.nl
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De ideale voorbereiding

Veel mensen verwarren een
goede voorbereiding met lange
voorbereiding. Goed voorbereid
zijn betekent niet dat je ieder
woord hebt uitgeschreven en uit
je hoofd geleerd, maar dat je
weet wat je wil vertellen en klaar
bent voor je presentatie.

Resultaat

Impactvol presenteren De kracht van interactie

Je leert je verhaal 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.

Een presentatie draait niet
om degene die de presentatie
geeft, maar om de mensen
die naar de presentatie
luisteren. Daarom leren we
je hoe je jouw toehoorders
optimaal bij je verhaal kan
betrekken

Ontspannen presenteren

Na deze training weet je hoe je
spanning om kunt zetten in
enthousiasme. Zo wordt het niet
alleen makkelijker om een
overtuigende presentatie te
geven, maar ook een stuk leuker.
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Programma
Dagdeel 1 -De kracht van (ont)spanning
Voor de één werkt adrenaline verlammend terwijl het voor
deandereenvanderandvoorwaardenisomeentopprestatie
te leveren. Het goede nieuws is dat je kan lerenhoe
je zenuwen om kan zetten in enthousiasme en energie.Die
energie zorg er voor dat je publiek zin heeft om naar jouw
verhaal te luisteren.

Presenteren is geen trucje dat je aanleert. Daarom is het
belangrijk om de presentatiestijl te vinden die bij jou past.
Samen vinden we de stijl die het best bij jou aansluit en
onderzoeken we hoe je binnen jouw stijl je boodschap kan
aanpassen aan de inhoud van je verhaal en de belangen en
waardes van luisteraars

Een presentatie heeft altijd een doel. Het doel is niet om
achteraf complimenten te krijgen over hoe leuk je
presenteert, maar om ervoor te zorgen dat het publiek
jouw boodschap gelooft en daar ook daadwerkelijk mee
aan de slag gaat. In dit dagdeel leren we je hoe je dat kan
bereiken.

Je bent inmiddels in staat om een inspirerende
presentatie te houden die aanzet tot actie. Nu wordt het
tijd om jezelf nog verder te onderscheiden. Daarom leren
we je hoe je zonder voorbereiding een goede presentatie
kunt geven. Op deze manier wordt iedere presentatie een
kans om jezelf te laten zien

Dagdeel 2 - Vind je de stijl die bij je past

Dagdeel 3 - Van interessant naar impactvol

Dagdeel 4 - Presenteren zonder voorbereiding



contact us: info@debatexpert.nl

6

Deze training wordt gegeven door

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)

Gaf training in meer dan 25 landen

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


