
STEMWORKSHOP: VERSTERK JOUW ONLINE IMPACT 
Live workshop – Akoesticum Ede (data 24 juli of 21 augustus)  

Ook te boeken als in-company Team Training 
 

-         HAAL MEER UIT JOUW ONLINE GESPREKKEN, LEER OPTIMAAL AF-STEM-MEN 
 

In deze workshop leer je stemtechnieken die je direct kunt toepassen in videobellen en online presentaties. Na 
deze workshop ken je de mogelijkheden van jouw stem om te verbinden, inspireren en overtuigen.  

Onmisbaar in de digitale wereld. Dit komt aan bod in de workshop: 

*impact van jouw stem in communicatie 

*stemtraining (uit' t hoofd, in't lijf) 
de kracht van adem & lichaamshouding 

*boeien & overtuigen met je stem 
Toon, tempo, dynamiek en …  stiltes 

*contact maken & verbinding creëren 
Nodig de ander uit om naar jou te luisteren 

*structuur van een heldere boodschap 
Succesvol afstemmen met de C-C-C formule 

*versterk jouw uitstraling 
houding, lichaamstaal, fysieke presence 

*jouw 'online' punt in 2 minuten 
Praktijkcase + individuele feedback 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag 24 juli of Vrijdag 21 augustus: 14.00-17.00 uur 
Prijs: 249,- (excl. BTW) – max. 8 personen 

Locatie: het Akoesticum , EDE (GLD) 
 

Het Akoesticum  in Ede biedt een prachtige ruimte om jouw stem te trainen.  
We trainen in een grote ruimte, met een kleine groep (1,5 meter afstand). 

 Aandacht voor individuele tips en feedback. 
  
 



 
TEVREDEN KLANTEN ZEGGEN: 

 
“Mariska bruist van energie en weet met praktische tips en technieken jouw impact te versterken.”  

 
“Mariska laat je ervaren hoe jij met je stem jouw woorden echt betekenis geeft.” 

 
“Nooit geweten hoe een kleine aanpassing in stem en lichaamstaal een wereld van verschil kan maken”. 

 
 
Drs. Mariska Wessel heeft jarenlange ervaring als trainer in het bedrijfsleven, bij de overheid en op 
universiteiten. Zij studeerde cultuurmanagement aan de U.v.A. en is opgeleid als klassiek zangeres 
aan het conservatorium (ArtEZ). Sinds 2008 deelt ze haar expertise in stem & performance, onder de 
vlag VoiceMatters. Zij traint professionals die hun impact willen vergroten op het gebied van 
presentatie, communicatie en leiderschap. Mariska is sinds 2016 certified SCIL performance coach en 
werkt voor klanten als Adyen, Liander, Nutricia, ING, ABN AMRO, WUR, Ministerie WVS, Arcadis etc.. 
Mariska traint zowel in het Nederlands als Engels. Mariska is in 2019 opgeleid door Steve Knight (Art 
of Comms) als business communication coach voor Insead Business School. De eerste training stond 
gepland voor juli 2020 maar is door de Coronacrisis uitgesteld. 
 
 
 

 
 
	
                                              

 
 


