
WORKSHOP: BEWUST STEMGEBRUIK IN BALANS

In deze workshop leert u zich verdiepen in de rol die ons stemgebruik 
speelt in de interactie tussen u en de ander. We maken gebruik van werk-
vormen uit theaterkunde, lichaamswerk en ademtherapie. 

“Ik wil duidelijker overkomen als ik iets vertel”. 
“Ik wil boeiender kunnen vertellen”. 
“Ik wil zekerder overkomen”. 
“Ik wil juist gebruik maken van mijn zoekende manier van praten”. 

Vindt u dat de ander moet veranderen wanneer u iets verteld? Wilt u uw 
eigen informatie krachtig overbrengen zonder stemverheffing? Zijn er ver-
schillen waarneembaar in uw stemgebruik, afhankelijk van uw gemoeds-
toestand? Deze workshop confronteert, reflecteert en leert om meer kleur 
aan uw boodschap te geven.

Programmaonderdelen 
 Adem en lichaamshouding.
 Spanning en ontspanning.
 De kunst van het profileren.
 Authenticiteit.
 Doe eens gek: gebruik van een andere stijl. 

Resultaat  
U heeft gewerkt met de ademhalingsprincipes en lichaamstaal.
U bent zich bewust van uw eigen belemmerende gedachten tijdens het 
overbrengen van uw boodschap.
U heeft via adem- stem-en lichaamsgerichte oefeningen, gericht de signa-
len van uw lichaam en gevoelens ervaren. 
U bent in staat om creatieve oplossingen te bedenken en energie tijdens 
een presentatie te kanaliseren.
 
Criteria  
Mensen die willen leren vitaler en zelfverzekerder over te komen.
Belangstellenden met of zonder ervaring en professionals in mensgerichte 
beroepen. 
Mensen die zich willen verdiepen in het effectief gebruik van adem, stem 
en lichaamstaal. 
Mensen die openstaan voor zelfreflectie en bereid zijn om vooral actief aan 
de slag te gaan en van elkaar te leren.  
 
Algemene informatie

Kerntrainers Joke van Diest, drama en stemdocent/ trainer.  
    
Kwaliteit Mensbeeld werkt via de beroepscode van het NVO2. 
  De trainers staan
   geregistreerd in het Centraal Kort Beroeps Onderwijs   
  (CRKBO)en beschikken over een VOG bewijs.

Certificaat De deelnemers aan het traject ontvangen een bewijs 
  van deelname. 

Kosten  Uw investering in deze modulaire incompany leergang zal  
  op uw specifieke situatie op maat worden afgestemd.

Mensbeeld is aangesloten bij het 
Trainersplatform, Gcoach en werkt 
volgens de beroepscode van NV02         

Informatie
T  078 69 329 69

info@mensbeeld.nl
KvK 24.34.55.77  


