
Presentatievaardigheden en non-verbaal gedrag 

Workshop voor iedereen. 

Docent: Marijke Westerbeek 

  

Duur: 

 1,5 uur bij individuele coaching 

 2,5 uur bij duo-coaching ( 2 personen worden tegelijkertijd gecoacht)  

 4 uur (ochtenden van 9 tot 13 uur of middagen van 13 tot 17 uur) bij workshops tot maximaal 6 

personen (minimaal 4)   

  

Doelgroep: Iedereen die meer zicht wil krijgen over de rol van hun non-verbale gedrag in 

situaties waarbij presentatie ertoe doet. (Denk aan presenteren, toespraken, lezingen, 

sollicitaties,  je houding tijdens lesgeven, maar ook je presentatie in termen van "alledaagse 

houding" etc) . 

Deze workshop is ook geschikt als er op persoonlijke gronden behoefte is om meer zicht en 

sturing te krijgen op de persoonlijke  performance in de privésfeer. 

  

Inhoud: 

In deze workshop wordt van iedere deelnemer de persoonlijke  non-verbale aspecten binnen 

gedrag onder de loep genomen. Er wordt gekeken en geoefend om deze te leren herkennen en 

zo mogelijk te sturen opdat presentatie of persoonlijke performance optimaler wordt, zoveel 

mogelijk in lijn met wie iemand zelf is.  

  

LET OP! 

Deze workshop kan in drie  verschillende begeleidingsvormen worden aangevraagd:  



 Individueel: Voor individuen die binnen dit onderwerp op maat en 1 op 1 gecoacht willen 

worden op een eigen leervraag. Deze leervraag  kan professioneel en privé van aard zijn.(1,5 

uur) 

 Duo-Coaching: Voor twee personen die  tegelijkertijd -  naar wens -  ieder op een eigen of 

gezamenlijke leervraag -  gecoacht willen worden. / (2,5 uur)  

 Workshop: Voor groepen waarvoor iedereen zich kan inschrijven,  van maximaal 6 

tot  minimaal 4 personen. (4 uur) 

  

Data en locatie: 

2017 en 2018 

 Voor individuele coaching  (1,5 uur), data op afspraak 

 Voor  duo-coaching (twee persoons--coaching (2,5 uur), data op afspraak   

 Voor Workshop: Voor groepen tot maximaal 6 en minimaal 4 personen. (ochtenden of 

middagen van 4 uur), data: 

o Vrijdag 19 januari 10-14 uur 

o Dinsdag 24 april 13-17 uur 

o Woensdag 27 juni 9-13 uur 

Locatie:  

Willem Beukelsstraat 32, 1097 CT Amsterdam  

  

Kosten: 

 Individuele coaching  (1,5 uur)  € 120 ,- p.p. BTW vrij 

 Duo-coaching (twee persoons-coaching (2,5 uur) € 200 ,- p.p. BTW vrij 

 Voor groepen (4 uur) tot maximaal 6 en minimaal 4 personen € 125 ,- p.p. BTW 

vrij                                                                           LET OP: Als je je met iemand anders 

aanmeldt, is het € 110 ,- p.p.  BTW vrij 



  

Interesse / Vragen / Inschrijven?  

Bel of mail: Edu-Act B.V. 020 - 684 65 20 / 020 488 49 17 /  info@edu-act.nl 

  

  

  

Review 

 

Willy Seijsener 

Loopbaanbegeleider bij Gemeente Arnhem 

Marijke heeft een geweldige workshop over non-verbale communicatie verzorgd voor ons, 

werkzoekenden bij Oudstanding in Amsterdam. Knap hoe ze in heel korte tijd, onbekende mensen zo'n 

waardevolle feedback kan geven, op een opbouwende wijze over houding, stemgebruik, uitstraling 

enz. Heel veel van geleerd en meteen toepasbaar. Het  was echt super.  

19 september 2016 
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