
Business College
Masterclass - “Spreken als een baas”

Voor jou als ondernemer is presteren onder hoge druk dagelijkse kost. Je presteert voor de buitenwereld prima, maar zelf 
voel je dat het impactvoller en moeitelozer kan. Je wilt minder denken en meer vanuit je gevoel communiceren.
Wat nu als je net zo kunt spreken tegen een vertrouwde collega als tegen een groep van 50, 200 of 1000 man?

Na honderden mensen hierin begeleid te hebben, neemt Joop Wolters je in 2 dagen mee in de wondere wereld van het 
podium pakken en het spreken voor een groep. Het draait daarbij niet om hem, maar juist om jou. Je gaat oefenen, vallen 
en opstaan. Dit doe je samen met gelijkgestemden, je leert van elkaar door te observeren, feedback te geven en we gaan 
aan de slag met de meest bijzondere en energieke werkvormen.

Rollenspellen passen Joop niet, dus die ga je ook zeker niet doen. Wat wel?
Hij gaat je uit je comfortzone duwen, meteen vanaf het begin. Natuurlijk zorgt hij ook direct voor een veilige situatie waarin 
jij en je mede-trainees zich kunnen ontwikkelen.

Inhoud

Tijdens deze training leer je om impactvol en moeiteloos te spreken in het openbaar. Of je nu moet spreken voor 8 
mensen aan een vergadertafel, 100 mensen tijdens een plenair gedeelte van een event of 250 collega’s tijdens een 
inspiratiesessie.

Wat levert het je op?

Tijdens de training wordt er o.a. aandacht besteed aan:
• Lichaamstaal en gezichtsuitdrukking
• Luisteren en observeren
• Zenuwen en improviseren
• Spreektempo en spreekvolume
• Opbouw van je verhaal
• Groepsdynamiek
• Omgaan met weerstand

De kracht van deze training:
• Veilige sfeer
• Trainen met gelijkgestemden
• 2 dagen focus op spreken en presenteren
• Minimaal 6 momenten per deelnemer
• Maximaal 10 deelnemers
• Dus minimaal 60 leermomenten
• Heel veel feedback!

Programma

Voor jou als ondernemer die ontspannen wil spreken voor een groep mensen, met een krachtig verhaal dat 
daadwerkelijk wordt onthouden. 

Vanuit een ontspannen “staat van zijn” en een gecontroleerde lage ademhaling.  Waarbij je veel waardevolle tips 
en inzichten krijgt die de beste spreker in jou naar boven haalt!

Voor wie?



Heb je vragen rondom het aanbod binnen het LWV Business College? 

Neem dan contact op via businesscollege@lwv.nl.

Betrokken personen
Programmamanager Kennis en Ondernemerschap. 
T  06 - 82 04 00 83
E doek@lwv.nl

Inhoudelijk vragen?

Partners Co-partners

Data:

Dinsdag : 7 maart 2023  09.00 uur tot +/- 16.30 uur

Woensdag:  8 maart 2023 09.00 uur tot +/- 16.30 uur

Locatie:  LWV, Roermond

Voor deze sessie vragen we een bijdrage van € 749,–, incl. koffie, thee, water en lunch op beide dagen.
Na aanmelding ontvang je hiervoor een factuur van de LWV.

Deze masterclass wordt begeleid door Joop Wolters, CEO 
(Creatief, Enthousiast én Ondernemend).

Met zijn sprekers- en presentatietraining ‘Spreken als een baas’ traint hij mensen om 
zich comfortabeler te voelen tijdens spreken en presenteren. 
Daarnaast werkt hij als ‘dagvoorzitter op gympen’ tijdens evenementen en 
congressen.

Leden kunnen zich aanmelden via de app. 

Ben je nog geen LWV-lid neem dan contact op via businesscollege@lwv.nl.

Begeleid door

Aanmelden


