
SPREKEN

Er zijn dingen in het leven waarbij 
middelmatigheid onverdraaglijk is:

poëzie, muziek, schilderkunst en spreken in het openbaar
- Jean de la Bruyère -

Of je nu regelmatig vooraan in een uitvaartaula staat 
of je spreekt vanuit je functie groepen toe, boeiend spreken is noodzakelijk. 
Wist je dat luisteraars vooroordelen aan je stem en uitspraak koppelen?
Een eerste indruk is dus zeer belangrijk. 
Spreek je te snel, dan zal je publiek gejaagd zijn, spreek je zonder intonatie dan kom je 
ongeïnteresseerd over. Maar geen nood: boeiend spreken kan je leren. 
Het vergt veel oefening en geduld maar eens de knepen van het vak onder de knie, 
maak je van de plek achter de microfoon een eigen comfortzone. 
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Doel
Bewustmaking van correct stemgebruik waardoor elke deelnemer zich voortaan zekerder voelt tijdens voordrachten 
en de output naar een hoger niveau wordt getild. @ StudioDNL worden concrete tips en oefeningen meegegeven om: 

- de stem correct op te warmen
- de stemhygiëne te optimaliseren
- stemtechnisch steviger voor te dragen
- pittig en duidelijk te articuleren 
- accenten aan te pakken 
- contact te maken met de luisteraar door het algemeen lichaamsbesef te trainen. 



Rouw herkennen, het bespreekbaar maken van eventuele nazorg, 
empathisch zijn en tegelijk jezelf leren begrenzen, 
zijn belangrijke competenties voor een optimale begeleiding bij afscheid. 
We leren je hoe je, zelfs onder hoge tijdsdruk en als eerste aanspreekpunt, 
toch gepast accuraat kan informeren en kan doorverwijzen waar nodig. 

INHOUD

VOOR WIE?
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nieuw talent, (freelance) voorgangers  
moderatoren (in spe)
uitvaartwerkers en -teams 

Meer weten? info@studiodnl.be  +32-(0)486 987 899 

METHODE
De verschillende rouwvormen worden nader bekeken, 

er wordt gewerkt met voorbeelden uit het vak
 en je leert de grens tussen empathie en regie beter te bewaken.

Op welk moment stel je welke vragen? 
Wanneer zet je welke hulpverleners in en waar laat je los?

Vooraf kan je aangeven waar je in de praktijk tegenaan loopt. 
Deze elementen en barrières worden tijdens de cursus besproken.

Rouwbenadering @ StudioDNL:
Boeiend, leerrijk en meteen te implementeren in de praktijk.
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