
Op afspraak

Leer (weer) 
overtuigend spreken!

Effectieve training  van
houding, adem, stemgebruik, 

intonatie, articulatie en 
spreektempo

Feedback op eigen
presentaties/preken

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 495,- p.p.

CURSUSDAGEN

Op afspraak

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

21 maart 2017 via 
www.tukampen.nl/pep

LOCATIE

o.a. Delft

AANTAL DEELNEMERS

Individueel

OMVANG 0,5 EC

5 sessies van 50 minuten 
en opdrachten

TRAINER

Nynke Duijzer-Algra

Nynke is logopedist en eigenaar van Dixit 
stem-, uitspraak- en presentatietraining 
voor kerkelijke sprekers. Zij heeft tien 
jaar ervaring in het trainen en coachen 
van o.a. predikanten, theologiestudenten, 
ouderlingen en kerkelijk werkers, zowel 
individueel als in groepen.

Hoe (s)preek ik 
ontspannen en 

overtuigend en hoe zorg 
ik dat mijn luisteraars 
geboeid blijven? Hoe 

haal ik het beste uit mijn 
stem en hoe voorkom ik 
stemproblemen? Goede 

vragen die elke predikant 
wel eens bezighouden.

Ze zijn aan te vullen met tal van andere vragen: 

Hoe ben en blijf ik goed verstaanbaar, ook voor 

mensen die minder goed horen? Hoe breng ik 

meer afwisseling in mijn verhaal? Hoe sta ik met 

minder spanning en meer zelfvertrouwen voor 

een groep? Voor iemand die regelmatig in het 

openbaar spreekt zijn het vragen die professione-

le aandacht en training verdienen.

Logopedist en trainer Nynke Duijzer-Algra gaat 

in deze 1-op-1-training individueel met u aan 

de slag met de belangrijkste instrumenten voor 

het (s)preken: stem en spraak. Voorafgaand aan 

en tijdens de eerste sessie wordt uw trainings-

behoefte geïnventariseerd en een programma 

afgesproken. Afhankelijk van de behoefte wordt 

gewerkt aan een goede houdingopbouw, aan 

goed, veilig en draagkrachtig stemgebruik (o.a. 

met de populaire methode Lax Vox) en aan het 

verfijnen en optimaliseren van de verstaanbaar-

heid en het spreektempo. Ook het trainen van 

een levendige intonatie, boeiend spreken en pre-

senteren en het vergroten van de spanningsboog 

bij luisteraars is mogelijk. Desgewenst werken 

we aan het zelfvertrouwen en het verminderen 

van spanning bij het spreken voor een groep.

 

MEER INFORMATIE

www.pepredikanten.nl/overtuigendspreken1op1

Overtuigend 
spreken

  INDIVIDUELE
   TRAINING


