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SpeakingNow
Wens je individuele training en/of 
coaching SpeakingNow? Ook dat 
is mogelijk. Vraag informatie.

Op maat van uw bedrijf, organisa-
tie of persoonlijke behoefte.

SpeakingNow is de opleiding voor ieder die in alle omstandigheden vlot en overtui-
gend voor de dag wenst te komen. Tijdens de opleiding SpeakingNow ervaar je wat 
het is vanuit zelfvertrouwen en met kunde te spreken voor enkele personen of een 

grotere groep. 

SpeakingNow geeft je de kans volop te oefenen. Communicatie is gestoeld op vaardig-
heden die niet los te koppelen zijn van je totale persoonlijkheid. SpeakingNow is dan ook 
doorspekt met feedback toegespitst op het unieke van je persoon. We focussen ons niet 
alleen op taal en gebaar, maar ook op innerlijke kracht, zelfvertrouwen en assertiviteit.  
Je verwerft nieuwe vormen van spreekgedrag en je ontdekt nieuwe, boeiende expressie-
mogelijkheden. 

Dat wat je zegt of doet is wie je bent. Wat je hebt opgebouwd en geïntegreerd tijdens de 
tweedaagse opleiding vertaalt zich nadien ook naar kwaliteit in je één-op-één gesprek-
ken. 

Na het volgen van deze intensieve tweedaagse heb je een totaaloverzicht betreffende  
al wat er komt kijken bij het spreken voor een kleine of grotere groep. Je kan zelfstandig 
aan de slag.

Een effectvolle mondelinge communicatie is het resultaat van dit alles.
En SPREEKPLEZIER dat is uiteraard waar we in eerste instantie voor gaan!

Open Coaching
Opleiding om professioneel te leren coachen.
De fundamentals voor iedereen die wil leren 
coachen.

Open Coaching: 9 dagen opleiding 
Antwerpen / Gent / Kasterlee / Hasselt
start oktober 2011 - start februari 2012

Zie infobrochure www.coachingyou.be

CoachingYou
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SpeakingNow
Wat heb je nodig?

Spreken voor publiek
Presentaties
Uiteenzettingen
Voordrachten
Feesttoespraken
Enz…

Algemene spreekvaardigheid
Deelnemen aan vergaderingen
Je chef informeren
Je standpunt argumenteren
Klanten inlichten
Je mening uiteenzetten in een organisatie
Een mondeling examen afleggen
Een nieuwe methode presenteren
Je zegje doen in een ontspannen context
Enz…

Persoonlijke uitstraling
Graag en gemakkelijk op de voorgrond 
treden
Wat je zegt en doet is wie je bent
Zelfvertrouwen uitstralen
Authentiek en congruent zijn
Overwicht creëren met je houding
Positiviteit uitstralen
Staan voor wie je bent
Goed uit je woorden komen     
In goed contact zijn met jezelf en van 
daaruit ook met je omgeving
Je publiek boeien en inspireren
Charisma
Enz…

Train the trainer: expertise doorgeven in de 
context van een opleiding

In de context van een opleiding vlot en 
overtuigend expertise/een boodschap 
overbrengen 
Als opleider mensen zinvol in beweging 
brengen en expertise laten beklijven

Als trainer invloed uitoefenen via je persoon 
en je kwaliteiten en niet enkel via je positie 
zodat een natuuurlijke bereidheid ontstaat 
om je te volgen 

Werkwijze

Training
Na de opbouw van een theoretisch kader rond 
spreken voor publiek zetten we de theorie om 
in de praktijk. Je wordt hierbij stap voor stap 
deskundig begeleid. Op basis van je eigen 
presentatie ga je écht trainen! Je wordt 
uitgenodigd om te experimenteren met je 
spreekgedrag om de eigen expressiemogelijk-
heden te ontdekken.

Sterke kanten leer je ten volle benutten en 
zwakke kanten schaaf je bij. Je krijgt de kans 
via individuele feedback te oefenen tot je ‘er 
staat’. 

Drie pijlers
Wat zeg je? (inhoud)
Hoe zeg je het? (vorm)
Hoe kom je tot een optimale communicatie?

Een duidelijk resultaat
Naast een duidelijke formulering beheers je  
de kunst je boodschap af te stemmen op je 
toehoorders. Je gaat naar huis met de ervaring 
en de kunde dat je met zelfvertrouwen kunt 
spreken voor je toehoorders.

Speciaal voor  
bedrijven en instellingen: 

de opleiding SpeakingNow  
wordt ook op maat georganiseerd. 

Vraag informatie!
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Waar? - Wanneer? - Prijs?
SpeakingNow                   Juli 2012

Abdij Herkenrode 
Herkenrodeabdij 1, 3511 Hasselt 
www.herkenrode-abdij-bezinningscentrum.be

zaterdag 7 juli / zaterdag 14 juli

Een prachtig gerestaureerde abdisresidentie omgeven door een 
Engels landschapspark. Gratis parkeren.

Wanneer: 10h tot 17h
Aantal deelnemers: max 12 deelnemers
Prijs opleiding: Particulieren: 295 Euro
    Bedrijven en organisaties: 530 Euro

Lunch:  Kasterlee 23 Euro
 Gent 19,5 Euro*  (*niet verplicht)

 Hasselt 17 Euro
Overnachting mogelijk

HASSELT

Praktische info

Karmelietenklooster 
Burgstraat 46, 9000 Gent  
www.rustpunt.net

donderdag 5 juli / vrijdag 6 juli

Een oase van rust en stilte vlakbij het historische en culturele hart 
van de stad. Gratis parkeren.

GENT  

Hotel De Residentie 
Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee 
www.residentie.be

maandag 2 juli / maandag 9 juli

Luxueus hotel gelegen te midden van de Kempense Bossen in 
een rustgevend, groen decor. Gratis parkeren.

KASTERLEE 35 km van BREDA
45 km van EINDHOVEN
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Waar? - Wanneer? - Prijs?
SpeakingNow        Augustus 2012

Abdij Herkenrode 
Herkenrodeabdij 1, 3511 Hasselt 
www.herkenrode-abdij-bezinningscentrum.be

vrijdag 31 augustus / zaterdag 1 september

Een prachtig gerestaureerde abdisresidentie omgeven door een 
Engels landschapspark. Gratis parkeren.

Wanneer: 10h tot 17h
Aantal deelnemers: max 12 deelnemers
Prijs opleiding: Particulieren: 295 Euro
    Bedrijven en organisaties: 530 Euro

Lunch:  Kasterlee 23 Euro
 Gent 19,5 Euro*  (*niet verplicht)

 Hasselt 17 Euro
Overnachting mogelijk

HASSELT

Praktische info

Karmelietenklooster 
Burgstraat 46, 9000 Gent  
www.rustpunt.net

zaterdag 25 augustus / zondag 26 augustus

Een oase van rust en stilte vlakbij het historische en culturele hart 
van de stad. Gratis parkeren.

GENT  

Hotel De Residentie 
Steenfortstraat 5, 2460 Kasterlee 
www.residentie.be

donderdag 23 augustus / vrijdag 24 augustus

Luxueus hotel gelegen te midden van de Kempense Bossen in 
een rustgevend, groen decor. Gratis parkeren.

KASTERLEE 35 km van BREDA
45 km van EINDHOVEN
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Wie is uw trainer/coach?
Ik ben Annick Noyens. Ik volgde een driejarige 
opleiding spreken voor publiek en twee jaar 
verbale expressie. Ik heb een ruime praktijker-
varing met het presenteren van evenementen 
en het geven van voordrachten en presenta-
ties. Mijn expertise is gestoeld op ervaring 
binnen verschillende contexten: het bedrijfsle-
ven, de overheid, het onderwijs, ... 

Tevens ben ik zaakvoerster van CoachingYou. 
Ik heb een eigen coachingpraktijk en ik leg me 
ook toe om mijn ervaring en deskundigheid 
omtrent het coachen door te geven aan 
anderen en dit via mijn opleiding Open 
Coaching, een opleiding om te leren  
coachen. Als gecertificeerde coach bied ik  
je een professionele kwaliteitsgarantie.

Reacties van deelnemers
“De bedoeling van een dergelijke cursus was 
voor mij dus niet om mijn spreekangst te 
overwinnen, maar wel om mijn persoonlijke 
uitstraling en mijn zeggingskracht te vergroten. 
En ik moet zeggen dat deze cursus hiertoe zeer 
veel heeft bijgedragen. De inhoud van en de 
manier waarop de twee sessies werden 
gegeven, waren heel verrijkend en na afloop 
was ik dan ook bijzonder tevreden.

Annick Noyens is een uitermate bekwame 
lesgeefster die alles in het werk stelt om de 
beschikbare tijd zo optimaal mogelijk te 
gebruiken en daarbij veel oog heeft voor de 
individuele noden van de deelnemers. De vele 
praktische en onmiddellijk bruikbare tips die zij 
tijdens de opleiding geeft, worden ook heel 
daadwerkelijk ingeoefend: de sessies vormen 

SpeakingNow
Vlot en overtuigend spreken

een prettige mix van eigen participatie van 
de deelnemers en van een boeiende, bij 
momenten zelfs fascinerende, presentatie  
van de lesgeefster.”

 
 docente Italiaans, Volwassenenonderwijs

“De aanleiding was het voornemen iets te 
doen rond mijn manier van spreken. Het is 
evenwel veel meer geworden dan dat! Op 
een heel persoonlijke en creatieve manier heb 
ik niet enkel aan mijn spreken maar aan mijn 
manier van zijn kunnen werken. Door een 
combinatie van training en coaching heb ik 
dingen ontdekt die me echt op weg helpen  
in mijn leidinggeven, zelfs in mijn dagelijks 
leven.“

 
 Administrateur-generaal, Vlaamse Overheid

“Waar ik het meest aan gehad heb is haar 
benadrukken van PLEZIER van het spreken, 
van UITSTRALING tijdens het spreken. Haar tips 
en technieken waren ook vooral hierop 
gericht en het sloeg bij mij in als een bom: 
wanneer je vreugde brengt in wat je doet, kan 
er niet veel misgaan (en hoe wezenlijk is dit!!!) 
Ik had voordien dictie gevolgd maar ben 
afgehaakt omdat ik er stress, faalangst door 
kreeg. Bij Annick werd ik een leerling die nog 
veel te leren heeft maar met héél véél hoop 
en opwinding, door de uitdaging.”

 
 O.C.M.W. 
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Informatie en inschrijving

CoachingYou
Annick Noyens
Adm. de Boisotstraat 25
B-2000 Antwerpen
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