
overtuigend spreken       krachtig presenteren       succesvol communiceren



Individuele Trainingen 
Voicematters levert maatwerk. Afhankelijk van jouw leerdoel ligt het accent in de training op stemgebruik, 
presentatie & communicatie of een combinatie hiervan.

Stemtraining:  
ontspannen & overtuigend spreken
Werk aan een optimale afstemming van stem, adem 
en je lichaam als klankkast. Deze fysieke basis geeft je 
vertrouwen, stemkracht en vergroot je totale uitstraling 
als spreker. Als je je stem kent, kun je bewust variëren in 
klank, intonatie, dynamiek en stiltes en zo de juiste toon 
vinden om te boeien, beïnvloeden en overtuigen.
 
Presentatietraining:  
kleurrijk & krachtig presenteren
Bouw een ijzersterke presentatie en leer hoe je je 
stem als krachtig expressiemiddel kunt inzetten om je 
publiek van begin tot eind te boeien! Want effectief 
presenteren doe je door met een heldere boodschap 
de juiste snaar te raken.
 
Communicatietraining:  
effectief & succesvol communiceren 
Slijp jouw interactievaardigheden met de unieke SCIL 
performance strategie en leer hoe je maximaal kunt 
afstemmen op de ander in stem, taal en woorden. Leer 
succesvol communiceren met een boodschap die 
gehoord, begrepen en goed ontvangen wordt. (Zie ook 
www.scilperformance.nl)

“Stemtraining betekende letterlijk een verade-
ming. De spanning tijdens het spreken is eraf 
en mijn stem klinkt als een klok!” –  HRmanager 
Achmea
 
“Door adem – en ontspanningstechnieken, 
klinkt mijn stem krachtiger en lager. Dit geeft 
mijn woorden letterlijk meer gewicht en ver-
sterkt mijn uitstraling als senior consultant.” 
–  LEAN consultant

“Mariska verleidt je tot het presenteren van je 
eigen verhaal; ze luistert, kijkt en helpt slijpen 
op structuur en vorm. Nu presenteer ik krachti-
ger met een minimum aan slides.” –  Onderne-
mer Food Valley
 
“Presenteren met een tikje meer flair en vooral 
meer impact. Dat was wat ik kwam halen. En 
heb gekregen. Mariska neemt je mee op een 
ontdekkingstocht waarin je je eigen stem leert 
kennen en gebruiken. Verfrissend, verrassend 
en leerzaam.” –  Financieel directeur NedTrain

“Als wethouder spreek ik met bedrijven of 
burgers en dan weer voor de raad. Van nature 
acteer ik graag op inhoud; in de SCIL- training 
heb ik geleerd om meer vanuit verbinding te 
spreken en echt af te stemmen op mijn pu-
bliek.” –  Wethouder Venlo

“de aandacht pakken en houden tijdens een overleg;
je zenuwen in toom houden als je spreekt voor groepen;

helder en overtuigend jouw ideeën presenteren;
je publiek inspireren met jouw verhaal;

anderen overtuigen of je team meekrijgen … ”

Stemcoach Mariska Wessel helpt je graag om jouw persoonlijke communicatiestijl te versterken.  
Ze gebruikt haar veelzijdige achtergrond in communicatie en haar performance ervaring als zangeres 
om jouw unieke communicatiestijl te laten excelleren. Zij traint professionals in zeer gevarieerde 
vakgebieden: CEO’s, managers, advocaten, politici, huisartsen, docenten en ondernemers.



Groepstrainingen & Workshops op maat
Voicematters geeft groepstrainingen & workshops op maat op het gebeid van stem, presentatie, 
communicatie, klantvriendelijkheid, leiderschap en vitaliteit. Een greep uit de trainingen:

Pump up your career
Training voor vrouwelijke professionals 
Versterk jouw communicatiekracht en leer je stem gebruiken 
om autoriteit en vertrouwen uit te stralen:  “Spreek niet als een vent, 
maar als een vrouw met ballen”.

Sing your stress away 
Teambuildingsworkshop
Leer meer over je eigen stem, en hoe je nog beter kunt luisteren 
en afstemmen. zingen ontspant, verbindt en geeft plezier!

Presenteren met IMPACT
2 daagse training
Slijp je verhaal, pak het podium en raak je publiek!

Voice of Leadership
Leiderschapscommunicatie
Versterk je persoonlijke communicatiestijl.
Ontwikkel o.a. stemtechnieken om te sturen op resultaat 
en te inspireren vanuit visie.

Pitch to Bewitch
Pitchtraining voor o.a. ondernemers, PhD’s & wetenschappers. 

Gezond communiceren
Patiëntgerichte communicatie voor huisartsen & zorgprofessionals.

Talk like Ted
Versterk jouw persoonlijke presentatiestijl en leer presenteren in de stijl van TED-talks.

Interactieve Lezingen
Een teamdag, seminar of communicatie event? 
Mariska spreekt  en laat op verrassende wijze het 
publiek kennis maken met de stem als krachtig 
instrument in  communicatie. 

“Krachtige inhoud, prachtige performance! 
Mariska weet de hele zaal mee te nemen en te 
laten klinken!”  – Sorgente jubileum
Talk  ‘C’est le ton qui fait la musique’



opgericht door drs. Mariska Wessel
 

Mariska behaalde de master cultuurmanagement (U.v.A.) en 
studeerde klassieke zang aan het conservatorium (ArtEZ).  Ze werkte 
als marketeer en model, en trad op als mezzosopraan in opera en 
oratoria. Als stemcoach kreeg ze naast zangers ook veel sprekers in 
haar praktijk. Zo startte zij in 2008 haar trainingsburo ‘Voice matters’.

www.voicematters.nl  / www.scilperformance.nl

“Veelal beschouwen we de stem als iets vanzelfsprekends 
maar er gaat een wereld voor je open als je de stem effectief 
leert inzetten. Dan wordt je stem een krachtig instrument om te 
boeien, beinvloeden en overtuigen.”

Mariska heeft jarenlange ervaring als trainer bij de overheid, 
universiteiten, bedrijfsleven en is sprekerscoach bij TEDxArnhem.  
Sinds 2016 is ze ook gecertificeerd SCIL performance coach.
Zij geeft trainingen in zowel het Engels als het Nederlands en is te 
boeken als spreker op events.


