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Presenteren en spreken voor communicatieprofessionals  
 
Spreken is zilver. Zwijgen is… niet altijd goud, maar soms een handige techniek. En presenteren 
doet u wellicht vaker dan u zich realiseert. In een adviesgesprek, als voorzitter van een 
werkgroep, als u de pers te woord staat. Een communicatieprofessional wordt steeds 
regelmatiger gevraagd om ook zelf te presenteren, te adviseren of de boodschap te vertellen voor 
een camera. 
 
In de opleiding Presenteren en spreken voor communicatieprofessionals leert u hoe u ervoor zorgt 
dat uw boodschap overtuigend overkomt. Op een manier die bij uw communicatiestijl past. 
Bovendien op een manier die aansluit bij uw doelgroep. 

 

Programma training Presenteren en spreken voor communicatieprofessionals  
 
U leert … 

… hoe u professioneel verschillende presentatietechnieken toepast 
 Boeiend, kernachtig en aansprekend presenteren voor uw doelgroep.  
 Regie houden, meeveren, doorvragen, motiveren en overtuigen in gesprekken.  
 Als woordvoerder de pers te woord staan, met en zonder camera.  

 
… de volgende stap(pen) te zetten in uw persoonlijke ontwikkeling 
 Ontdek uw persoonlijke communicatiestijl (MBTI). 
 Krijg inzicht in uw eigen talenten en ontwikkelpunten. 
 Oefen met uw eigen ontwikkelpunten in uw communicatiestijl.  

 
… zelfverzekerd en daadkrachtig gebruik te maken van hulpmiddelen 
 Metacommunicatie als instrument om te schakelen tussen inhoud, proces en relatie.  
 Overtuigend improviseren in uw mondelinge communicatie. 
 Zet uw boodschap kracht bij met storytelling. 

 
 

Resultaat van de training Presenteren en spreken voor 
communicatieprofessionals  
 
Na afloop van deze training ... 
... bent u zekerder over uw presentatie en gesprekstechniek; 
… komt u professioneel over op uw collega’s en op externen; 
… weet u wat uw sterke en zwakke kanten zijn. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
… mondelinge communicatie vanuit verschillende invalshoeken wil professionaliseren; 
… zich als communicatieprofessional verder wil verdiepen en ontwikkelen in het vak. 
 

Didactiek  
 
U presenteert. U spreekt. U leert.  
Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp, maar u bepaalt voor het grootste deel het programma. 
Vooraf ontvangt u intakevragen en per bijeenkomst bereidt u een presentatie of casus voor. U oefent 
met uw collega’s en met een trainingsacteur. Het programma kent een voortdurende afwisseling 
tussen denken en doen. U reflecteert op uw eigen handelen, denkt na over het effect ervan en 
oefent met andere mogelijkheden. Hierbij wordt u begeleid door een van onze ervaren 
communicatietrainers en acteurs. 
 

 
 

 


