
                                                                                                                                                                                             

                           Keuzemenu workshops KRACHT on Tour Twente FIFE Event 15 november 2018                                                                                                                                  
 
 

  

 WORKSHOP  OMSCHRIJVING DOCENT 

 
1 

 
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 je stem en daarmee op je presentatie. Meedoen aan 
deze workshop is leuk wanneer je jezelf duidelijk neer wil zetten in een (sollicitatie)gesprek, een speech of presentatie. 

 
Erna Lankhorst 

2 Zichtbaar 
solliciteren 

‘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 
vooral ook bij het solliciteren. Ze laat je zien hoe je je kunt onderscheiden ten opzichte van al die anderen. 

 
Simone Tiehatten 

3 Visualiseer je eigen 
droombaan 

In deze workshop leer je je eigen droombaan te creëren door middel van tekenen! Je zult ervaren dat tekenen een leuke tool is 
om je creativiteit te stimuleren en bovendien te zorgen voor meer helderheid en focus in je loopbaan. Aan het einde van de 
workshop loop je de deur uit met de eerste visuele contouren van jouw droombaan op papier. 

 
Koen Lohmann 

 
4 

 
Kleur bekennen 
 

Ben jij een Voeler, een Weter, een Denker of een Doener? Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich. De combinatie van de 
kleuren geeft je jouw unieke persoonlijkheid. De workshop “Kleur Bekennen” is eenvoudig, interactief en toegankelijk. Je gaat op 
een leuke manier ontdekken vanuit welke basisenergie jij denkt, beweegt en beslissingen neemt.  

Michèle van 
Beekum    
Helma Rijkeboer 

5 Hoe goed is  
jouw CV? 

Bij een sollicitatie hoort een cv. Maar wat is nu een echt goed cv? Wat moet je vermelden en wat juist niet? En hoe dan? Neem je 
cv op een A4-tje mee naar het KOTT FIFE Event en laat het scannen vanuit het oogpunt van jouw mogelijk nieuwe werkgever.  
Na de scan ontvang je praktische tips om je met jouw cv te onderscheiden van de rest. 

 
Gieni Nijkamp 

 
6 

 
Onderhandelen 

Wist je dat vrouwen onderhandelen wel belangrijk vinden maar het niet heel vaak doen? Veel vrouwen worden nerveus van 
onderhandelen, ervaren stress of 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 of tijdens het solliciteren.  

Liane van 
Dijkhuizen 

7 Forumtheater: zelf 
bepalen wat wel en 
wat niet! 

Toneel spelen, in de huid van een ander kruipen…eng? Bij het Forumtheater niet! Bij deze bijzondere vorm van theater ‘speel’ je 
over onderwerpen die je gemeen hebt met elkaar of je aan het hart gaan. Deelnemers kunnen samen zelf de scènes bepalen en 
beïnvloeden. En dat uitsluitend met een groep werkzoekende vrouwen. Hoe mooi is dat?  

Els Schutman  
Louisa Kistemaker 

8 
 

Doel behaald! Vier goede redenen om persoonlijke doelen voor jezelf te stellen: ze halen het beste in je naar boven, geven energie, maken je 
actiever en sturen je aandacht en interesse. Zo! Dat is duidelijk! Maar wat moet je vervolgens doen om te voorkomen dat je weer 
al je plannen en voornemens op de lange baan schuift? Annemieke Kirch geeft bruikbare tips en adviezen.  

 
Annemieke Kirch 


