
Inside each of us is a 
natural-born 
storyteller, waiting 
to be released.”
- R. Moore



spreken voor publiek, spreekangst, 
presentatietechnieken, assertiviteit, ...

sprekerstrainer Kill your darlings.

1 op 1 coaching en workshops groepen



angst voor spreken voor
publiek staat op nr. 1, 
angst voor de dood op 
nr.2



goed spreken voor publiek 
leidt tot een carriereboost, 
meer zelfvertrouwen en 
kennis





toepassen wat je geleerd hebt
• individuele voorbereiding
• vrijwilligers die vertellen aan de groep
• feedback via chat



Stel ze via de chat! 





Als spreker breng je altijd iets over op het publiek 

Kortom: informatie die voor hen belangrijk is
Inspiratie (motivational speaker)
Inzicht (moraal van het verhaal)

Kennis (iets aanleren)



vóór je begint met je inhoud:
Wie is je publiek en wat is voor hen nuttig?



wat wil jij dat iedereen onthoudt? 



wat wil jij dat iedereen onthoudt? 
= kernboodschap



Als er iets is dat iedereen met onthouden dan is het .... (vul aan)

moet in 1 zin samen te vatten zijn



kernboodschap = 
kapstok van de rest van je structuur

de rest onderbouwt je kernboodschap



vermeld je 
kernboodschap 

in het begin

herhaal op het 
einde



Wie goed kan spreken, krijgt meer
gedaan



wie goed kan spreken, krijgt meer gedaan

want als je goed spreekt

- geloven mensen je

- voelen ze verbinding

- gaan ze de acties uitvoeren die jij wil



wie goed kan spreken, krijgt meer gedaan

want als je goed spreekt

- geloven mensen je

- voelen ze sympathie

- gaan ze eerder acties uitvoeren die jij wil

Dus als je meer gedaan wil krijgen, zorg dat

je goed spreekt



bepaal je kernboodschap





storytelling
=

verhalen
vertellen



storytelling
=

Kan ook in 
zakelijke
context



storytelling
creëert:

empathie

sympathie

interesse

inspiratie

duidelijkheid



storytelling
creëert:

Een
gemeenschappelijke

visie



vraag 
quote

stelling 
anekdote

foto/video
voorwerp



kom terug op je begin 
maak de cirkel rond

tip: leer begin en einde
vanbuiten





Beschrijf
Vb. Wat zien we, wat horen we? Wat voelen we? 

Beeldspraak (metaforen,…)
Vb. ze stond verstijfd als een standbeeld

prikkel de zintuigen, wek sensaties tot leven





“There are two types 
of speakers: Those 

who get nervous and 
those who are liars.” 

- M. Twain





• adem
• lichaamshouding
• stem

doen we meteen samen: 

sta allemaal recht



in door de neus
uit door de mond

leg je hand op je buik

in: hand gaat omhoog
uit: hand gaat omlaag



'plant' je voeten
heupbreedte

schouders laag
borst vooruit 

je schiet wortel in de grond



geeuw 
mét geluid 



oefening
baart
kunst




