
 

 

Samen gaan we op zoek naar je eigen ‘spreek’stijl zodat je met meer vertrouwen op een 
ongedwongen,  gerichte maar ook luchtige manier je publiek leert toe te spreken. 

Programma IK SPREEK: 

- Wetmatigheden: wat, waar, wanneer, voor wie.  

- Lichaamstaal: Hoe sta ik, beweeg ik. Wat straal ik uit.  

- Stem: welke stem heb ik, hoe kan ik ze gebruiken, welke technieken kan ik toepassen.  

- Knelpunten: waar loop ik vast, hoe overwin ik mijn angst, hoe maak ik het luchtig… 

- Individueel: via de POP, Persoonlijk OntwikkelingsProces, wordt er ingegaan op het individu 
voor een gerichte en persoonlijke coaching. 

-  Concreet: met eigen materiaal en onderwerpen die van toepassing zijn op de werksituatie. 

Workshop 

‘Ik Spreek’ 
***** 

Tania Poppe 

Wat vertelt je lichaam, je stem, je houding.  

Hoe druk jij je uit. 

Hoe kom je over bij je publiek wanneer jij Spreekt.  



Praktisch: 

1/ Individueel: 

- Coachingstraject waarbinnen er in 4 sessies van 90 min. de stappen doorlopen worden.  

- Eénmalige coaching van 3u. waar de klant via geestelijke en lichamelijke begeleiding nieuwe 
inzichten verwerft en een toolkit meekrijgt om zelf verder aan de slag te gaan. 

2/ Team (max. 8 deelnemers/ indien meer worden de groepen opgesplitst) 

- 2 daagse waarbinnen een team via het programma Ik Spreek en de POP zijn eigen instap zal 
vinden. We zetten op scherp wat het team wil vertellen, wat elk van hen zijn sterkte is en hoe 
ze dat concreet kunnen inzetten. De focus ligt hier ook op de ‘Waarom’ van het preken en 
HET VERHAAL(van het bedrijf) dat gebracht moet worden.  

3/ Groep (max. 8 deelnemers) 

- 3 sessies van 3u. waarbinnen een samengestelde groep via het programma Ik spreek en de 
POP op zoek gaat naar de authentieke spreker. We gaan hier ook dieper in op individuele 
noden van elke deelnemer en werken een concreet stappenplan uit om de spreker in hem of 
haar volledig tot zijn recht te laten komen. 

- Instapsessie: Eénmalige sessie van 3u waarin we alle stappen van het programma Ik Spreek 
aanraken en de deelnemers laten proeven wat het is om ongedwongen en authentiek te 
kunnen spreken. De deelnemers krijgen ook een individueel stappenplan mee zodat ze 
zichzelf als spreker kunnen ontwikkelen. 

Tania Poppe is reeds een kwart eeuw professioneel actief als actrice, theatermaker, coach, 
dramadocent en regisseur. Ze heeft zich gespecialiseerd in de taal van beweging en kan als 
geen ander zien wat elke deelnemer nodig heeft om als spreker te kunnen schitteren. 

‘Elk individu heeft zijn eigen lichaamstaal, zijn eigen 
authentieke manier om iets te vertellen. Er zijn uiteraard 
wetmatigheden, maar het is net de authenticiteit die ervoor 
zorgt dat hetgeen hij of zij wil vertellen ook echt overkomt. 
En dat is waar ik naar op zoek ga in deze workshop.’ 

Meer info? 

info@taniapoppe.be 

0032 486 / 69 222 9
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