Enkele vaak gestelde vragen in verband met het ontwikkelen van vaardigheden
in het Spreken in het Openbaar en het geven van effectieve presentaties.
of presentator worden. De ‘wil’ en de reden
waarom alsook de beloning is hier het
belangrijkste.

Vraag:
Ik ben goed in wat ik doe. Waarom is het
belangrijk voor mij om mijn sprekers of
presentatievaardigheden te ontwikkelen?

Vraag:
Als ik in een meeting aan de tafel zit, gaat alles
goed… Tot ik moet opstaan en vooraan de groep
te gaan staan. Knikkende knieën, maagkrampen
woordblindheid zenuwen enz.. Hoe komt dit?

Antwoord:
Als professioneel persoon weet u dat het
vandaag de dag meer en meer belangrijker is om
uw persoon, uw bedrijf, uw ideeën, diensten en
of producten zo goed mogelijk voor te stellen.

Antwoord:
Als onervaren spreker of presentator zeer
normaal. In de training besteden we een groot
deel van de tijd aan al deze aspecten. Met de
inzichten die we geven zult u in staat zijn uw
zelfvertrouwen te ontdekken en verder te
ontwikkelen.

Vraag:
Ik ga regelmatig naar voordrachten, presentaties
en seminars. Als ik rond me kijk zie ik dat anderen
zeer goed zijn in het presenteren van hun
mening, ideeën enz.. Ben ik de enige die hulp
nodig heeft?
Antwoord:
Er zijn personen die "spreken in het openbaar”
makkelijk vinden. Naargelang de studies die men
gedaan heeft, de gelegenheden die men had en
heeft om te spreken of te presenteren.
Echter ze zijn in de minderheid. Het overgrote
deel vindt het nog steeds een uitdaging. U bent
zeker niet alleen.

Vraag:
Kunt u me werkelijk helpen in slechts twee
dagen?
Antwoord:
Het programma dat we hebben ontworpen helpt
u om in slechts twee dagen zéér veel te bereiken.
Hoe ver u zult ontwikkelen zal van uzelf en uw wil
om te slagen afhangen.
Wij kunnen alleen de uitgebreide kennis
aanreiken en u deskundig begeleiden.
Wij kunnen u niet veranderen, maar wel nieuwe
denkpatronen en inzichten meegeven.

Vraag:
Er zijn mensen die ‘geboren’ sprekers zijn.. kan
dit. Of een natuurlijke aanleg hebben om te
spreker in het openbaar of te presenteren?
Antwoord:
Ja en neen. Iemand zoals vb Obama (die een
geboren spreker lijkt) is iemand met charisma.
Dit helpt. Echter ook hij en andere grote sprekers
laten zich begeleiden en coachen.
Iedereen met een redelijke intelligentie en de wil
om hard te werken kan een uitstekende spreker

Vraag:
Ik heb reeds enkele malen ‘geprobeerd’ om voor
een groep te spreken…, maar ik doe dit niet graag
omdat de mensen zien dat ik ‘zenuwachtig’ ben.
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dergelijke speeches naar uw hand te zetten en
eigen te maken.

Antwoord:
Deelnemers merken zelden dat u zenuwachtig
bent. Dit proces speelt zich meest in uw eigen
hoofd af. Mensen zullen over het algemeen niet
opmerken dat u zenuwachtig bent maar eerder
met bewondering naar u luisteren. Uiteraard
indien u uw speech / toespraak of presentatie
kent en dit alles onder controle hebt. Een
normale vorm van zenuwen is trouwen gezond.

Vraag:
Waar hebben jullie de informatie gehaald om dit
programma te maken?
Antwoord:
Beide trainer-coaches zijn ervaren en succesvolle
sprekers. Niet alleen doen ze dit jaren en spreken
ze uit eigen ervaringen, maar geven u al de tips,
trucs en tools mee om zelf mee aan de slag te
gaan. U zult al hun geheimen te weten komen.
Ze bestuderen zelf regelmatig excellente
sprekers, leren hier verder uit en passen het toe.
Ook bezoeken ze regelmatig diverse seminars in
binnen - en buitenland om hun kennis te
verruimen.

Vraag:
Wat is de ‘sleutel’ tot goede speeches of
presentaties? Kunt u dat niet gewoon doorgeven
of boeken aanraden die ik kan lezen?
Antwoord:
We zouden u een overzicht kunnen geven en
zelfs diverse boeken aanraden. Spijtig genoeg is
lezen alleen niet voldoende om bepaalde
vaardigheden te ontwikkelen. Dit is bijna zoals
met sport. Theorie is mooi, maar doen doet
groeien. Of zou u meevliegen met een piloot die
alleen een schriftelijke cursus heeft gevolgd? Wij
voorzien daarom in doorgedreven coaching.

Vraag:
Dien ik iets te doen als voorbereiding op deze
training en hoe kunnen jullie weten wat mijn
uitdagingen zijn?
Antwoord:
De deelnemers bestaan meestal uit een mix
groep met onervaren, redelijk ervaren en soms
zelfs ervaren sprekers. Als voorbereiding vragen
wij al de deelnemers op voorhand een vragenlijst
in te vullen. Dit is een hulpmiddel om bij uzelf te
rade te gaan, duidelijke uitdagingen en doelen te
formuleren. Aan de hand van deze zaken kunnen
wij uit ervaring inschatten waar op te focussen.

Vraag:
Ik kom regelmatig in contact met journalisten,
media en tv, of wil dit gaan doen. Is er hierover
iets voorzien in het programma?
Antwoord:
Wij geven u specifieke tools mee om hier mee om
te gaan en hoe uw direct voordeel eruit te halen.
Ook in de directe coaching houden we rekening
met deze aspecten.

Vraag:
Ik ben tamelijk verlegen en durf me niet zo goed
uiten in het bijzijn van vreemden.

Vraag:
Ik dien voor mijn bedrijf of vereniging regelmatig
een op voorhand uitgeschreven speech of
presentatie te brengen. Hoe kan ik dit meer van
mij maken en levendig en persoonlijk brengen?

Antwoord:
Geen probleem. Veel deelnemers hebben dit.
Het is juist in een besloten omgeving onder
gelijkgestemden dat men zich niet alleen zonder
schroom kan uiten, maar ook een perfect publiek
heeft omdat de deelnemers elkaar ook coachen.

Antwoord:
Dit is een uitdaging die meer en meer
afgevaardigden van bedrijven of verenigingen
tegenkomen. Wij geven u hulpmiddelen mee om
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