
 

Wat je kunt verwachten
Een 3-daagse intensieve groepstraining of op basis van persoonlijke coaching.
Excl. 1 terugkomdag (optioneel)

In de training wordt o.a. ingegaan op:  communicatie in zijn algemeen, identiteit, verbale
en non verbale communicatie, maken van connectie met je publiek, authenticiteit, spreken
vanuit persoonlijk leiderschap, storytelling, belemmerende overtuigingen,  voorbereiding
en inhoud tips, taal, toon, omgaan met kritiek, opbouw speech waarbij je eindigt met
‘vuurwerk’.

De training vindt plaats in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en openheid.

Muziek en fysieke inspanning (energizers) zijn onderdeel van de training. Dit is een garantie
voor de funfactor (lol en plezier). Leren te speechen was nog nooit zo leuk en ontspannen!

Je verlaat de training met een eigen gemaakte Personal Speech Plan.    

The (He)art of Speeching
De kunst van het constructief en inspirerend overbrengen van
informatie en nieuws, goed of slecht. Wanneer jij een functie hebt
waarbij het regelmatig voorkomt dat je een groep mensen moet
toespreken, dan is deze training voor jou bestemd. De aanleiding
voor een speech is divers: een presentatie van bijvoorbeeld de jaar-
cijfers/ nieuw product, een pitch, reorganisatie, jubileum, verjaardag,
afscheid, overname, begrafenis, etc.

Velen onderschatten het effect van een goede speech of presentatie te vaak. In plaats van het te zien als een kans, zien velen 
het eerder als een last, een “must”. Door effectief te speechen help jij jezelf beter te positioneren in de zaak. Een goede 
speech heeft namelijk een positief effect op jouw reputatie, imago en onderstreept jouw kennis van het vak samen met jouw 
persoonlijk leiderschap. Daarnaast bevorder je met een inspirerende speech de interactie tussen jezelf en je werknemers EN het 
geeft een positieve boost aan het team. Men voelt zich serieus genomen, gezien en begrepen. Dit zorgt voor meer betrokken-
heid bij jou en de zaak, een hogere motivatie en vaak betere productiviteit.

Tĳd is geld, ook als wij het hebben over speechen of presenteren. Wanneer je uiteindelijk spreekt, zorg ervoor dat je publiek 
het de tijd en moeite waard vindt om ernaar te luisteren. Het mooiste is het applaus en de complimenten die je erna  krijgt. 
Echter, wanneer zij dagen of jaren later nog steeds weten wat jouw speech of presentatie met hen deed, pas dan heb jij jouw 
doel echt bereikt. 

In de training The (He)art of Speeching  leer je jouw stof over te brengen op een manier waardoor je mensen raakt en mee 
krijgt in jouw verhaal en visie. Je leert de informatie met een dusdanig effect te brengen waarmee je de kans vergroot om 
samen met jouw boodschap gedragen te worden door het publiek. CTC gaat daarom verder waar anderen trainingen stoppen. 
Dit komt door het besef dat een echte goede leider weet en in staat is effectief en inspirerend te communiceren om de 
boodschap over te brengen, het publiek te boeien, te raken en vervolgens te motiveren tot betere prestaties zakelijk of betere 
keuzen, visie, acties in privé leven. Hier is meer voor nodig dan alleen een paar trucjes te leren. 
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