
 

  

 

• GROEPSGROOTTE 

Maximaal 10 deelnemers. 

 

• LOCATIE 

Dr. Van Deenweg 108, 

8025 BK Zwolle. 
 

• KOSTEN 

2 dagen € 990,= ex BTW pp 

Voor in company: neem contact op. 

 

• DATA 

-Voorjaar: 
8 en 9 juni 2021. 

-Najaar: 
2 en 3 november 2021. 

-We werken van 10.00 – 17.00 uur. 

 

• CORONA 

Deze training vindt uitsluitend fysiek plaats. 

Vanwege corona maatregelen kan de 

training eventueel worden verschoven. 

 

• INFORMATIE OF OPGAVE 

Opgeven kan via onderstaand emailadres 

of telefoonnummer of via de website 

https://www.vna-aa.nl/trainingen. 

  

Presenteren en 
stemgebruik 

P R E S E N T E R E N  E N  S T E M G E B R U I K  

Als accountant presenteer je 
doorlopend. Het is duidelijk dat je aan 
het presenteren bent wanneer je voor 
de groep staat en een voordracht 
houdt of iets uitlegt. Maar ook als je 
een voorstel uit de doeken doet of als 
je acquisitie voert presenteer je. Denk 
ook aan vergaderingen. Wanneer je 
die voorzit of wanneer je een 
standpunt verwoordt en je argumenten 
op een rijtje zet. In elk van die 
gevallen ben je aan het presenteren. 
In elk van die gevallen vertel jij iets 
aan een ander. Dat zijn gelijk drie 
brandpunten. Jij, de boodschap, de 
ander. De zender zendt een 
boodschap naar de ontvanger. 

Dat is nog niet altijd zo eenvoudig.  
Dat heeft natuurlijk iets met de 
kwaliteit van je boodschap te 
maken. Maar het heeft ook iets met 
jou en jouw presence te maken. En 
een onderdeel daarvan is je stem. 
Hoe bewust zet je die stem in? Ben 
je bewust hoe die klinkt en 
overkomt? Word jij soms snel 
hees? Vinden mensen je moeilijk 
verstaanbaar?  
Kom dan naar deze praktische 
training waar je onder leiding van 
een gedragsdeskunidge en 
stemtrainer aan de slag gaat met je 
presence.  
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