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 WORKSHOP  OMSCHRIJVING DOCENT 
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Stem en presentatie 

De klank van een stem is vaak geen vaststaand gegeven. Door gerichte stem oefeningen kun je werken aan je ‘klankkleur’ en je 
‘volume’. Ook lichaamshouding en beweging hebben een grote invloed op de stem en daarmee op de presentatie. Meedoen aan 
deze workshop is leuk wanneer je jezelf duidelijk neer wil zetten in een (sollicitatie)gesprek, een voordracht of presentatie. 

 
Erna Lankhorst 

2 Kleding en 
stylingadvies 

‘Laat zien wie je bent!’ Het is een veel gebezigde uitspraak van Simone Tiehatten, Imago Stylist. Ze laat je in een uur tijd zien hoe 
je met de kleuren van je kleding en de keuze van kledingmodellen krachtiger voor de dag kan komen. Privé in gesprekken maar 
ook bij het solliciteren. Ze laat je zien hoe je je kunt onderscheiden ten opzichte van al die anderen. 

 
Simone Tiehatten 

 
3 

 
Lachmeditatie 
 

Een beetje ontspanning mag er ook zijn deze middag. Deze workshop is er voor iedereen die kennis wil maken met het 
rustgevende effect van lachmeditatie. Je zult wel in interactie zijn met anderen maar er is ook ruimte voor jou zelf om met jezelf 
te zijn en te lachen. Dus naar binnen gericht. Er zit een opbouw en afbouw in zodat je in rust en stilte de workshop verlaat. 

 
Iris van Deutekom 
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Creatief denken 

Creativiteit is het vermogen iets te doorbreken, te scheppen, ergens uit te komen, verbanden te leggen, iets nieuws te ontwikkelen 
en nieuwe wegen te zoeken. Door van gebaande paden af te wijken, uit het gareel te lopen en dingen te bedenken die nog nooit 
iemand bedacht heeft, kom je in gebieden in je hersenen terecht waar interessante ontdekkingen gedaan kunnen worden.  

Michèle van 
Beekum    
Helma Rijkeboer 
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Krachtig solliciteren 

Je bent op zoek naar een baan. Je weet wat je kunt en waar je goed in bent. Maar hoe breng je dit zo over dat een werkgever jou 
kiest? Hoe overtuig je een werkgever ervan dat jij de meest geschikte kandidaat bent voor de functie? Wat moet je doen? En wat 
moet je vooral laten? Op al deze vragen krijg je antwoord van Gieni Nijkamp tijdens deze workshop ‘Krachtig solliciteren’. 

 
Gieni Nijkamp 
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Onderhandelen 

Wist je dat vrouwen onderhandelen wel belangrijk vinden maar het niet heel vaak doen? Veel vrouwen worden nerveus van 
onderhandelen, ervaren stress en leven zich (te veel) in. Niet nodig!!! Tijdens deze interactieve workshop ontwikkel je meer 
vaardigheden (en dus zelfvertrouwen) om te onderhandelen aan de keukentafel, op het schoolplein, op de markt of in je werk.  

Liane van 
Dijkhuizen 
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M-Pact Groei! 

“We groeien niet als dingen gemakkelijk zijn. We groeien als we uitdagingen aangaan!” Door mee te doen aan een Groeigesprek 

kan je de juiste motivatie vinden om je doel te bereiken. Misschien wil je aan iets nieuws beginnen? Een verandering in je leven? 
Of zoek je naar een oplossing voor een probleem of uitdaging? … Meedoen aan een groeigesprek levert je altijd wat op! 

Ingrid Schoterman 
Marianne Dijs 
Marjo Goris 
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Doel bereikt! 

Vier goede redenen om persoonlijke doelen te stellen: ze halen het beste in je naar boven, geven energie, maken je actiever en 
sturen onze aandacht en onze interesse. Zo! Dat is duidelijk! Maar wat moet je vervolgens doen om je doelen ook daadwerkelijk te 
behalen? Het helpt in elk geval enorm als we ook ècht geloven dat we het kunnen halen. Annemieke Kirch laat je zien hoe! 
 

 
Annemieke Kirch 


