LEREN MODEREREN, een workshop dagvoorzitter/gespreksleider
Dagvoorzitten is een ervaringsvak, dat draait om interactie, interview, groepsdynamiek,
gespreks- en procesbegeleiding. De beste manier om het te leren is: veel doen en kijken naar
de experts.
Die kans word je geboden door Kim Coppes en Jan-Jaap In der Maur, samen goed voor
tientallen jaren en honderden bijeenkomsten ervaring. In een tweedaagse training met veel
persoonlijke aandacht, laten ze je oefenen in alle facetten van het vak. Want een vak, dat is het.

Wat gaan we doen?
Oefenen, oefenen, oefenen. Het is onze mening dat het doen de enige manier is om het
dagvoorzitterschap onder de knie te krijgen. In twee intensieve dagen behandelen we alle
basisvaardigheden van het vak:
-

-

-

-

Voorzitten: De basis van goede gespreksleiding. Hoe structureer je een bijeenkomst of
vergadering, hoe verdeel je spreektijd en aandacht, hoe combineer je voortvarendheid met
diepgang.
Modereren: Hoe breng je interactie op gang? Je doet ervaring op met technieken & trucs die
helpen deelnemers écht met elkaar in gesprek te brengen. En je krijgt situaties
voorgeschoteld die een effectieve interactie in de weg kunnen staan.
Interviewen: wat is de juiste vraag op het juiste moment? Of je nu één iemand ondervraagt of
in gesprek bent met een panel, een podium-interview is een discipline op zich.
Event architectuur: hoe ontwerp je een programma, dat helpt het doel van de dag te
verwezenlijken en vooral: welke rol heb jij daar als moderator in? Het kiezen van de juiste toon
en tempo zijn cruciaal. Je leert kiezen tussen scherp en meegaand, tussen polariseren en
bruggen bouwen, tussen snelkookpan en urenlang stoven.
Podium-presence: hoe sta je erbij en wat straal je uit? Je wilt je zeker voelen en je soepel
door de ruimte bewegen.
Presenteren: hoe schrijf je goede (aankondigings)teksten en hoe breng je die overtuigend? Je
leert inhoudelijke keuzes te maken, de juiste toon te kiezen en verbinding te leggen tussen je
sprekers en de deelnemers.

`Jan Jaap en Kim hebben me op energieke en indringende wijze kennis laten maken met het
veelzijdige vak van dagvoorzitter. Vooral hun meteen-in-het-diepe-en-maar-doen stijl sprak me
aan’. Catalijn Willemsen

Wat levert het je op?
In hoog tempo krijg je tips en adviezen van maar liefst twee doorgewinterde professionals, die al hun
kennis en ervaring met je willen delen. In een selecte groep doe je een schat aan ervaring op. Omdat
de groep bestaat uit maximaal 12 personen, krijgt iedere deelnemer ruimschoots individuele aandacht.
Aan het einde van de training weet je wat het vak inhoudt, hoe groot je aanleg ervoor is en heb je een
flinke stap gezet op weg naar het vakmanschap.

Wat kost het?
Voor deze tweedaagse workshop betaal je € 940,= ex. BTW. De lunch, koffie, thee en koeken zijn
inbegrepen. ZZP-ers geven we een korting van 15%.
‘Dankzij de training van dagvoorzitter.nl sta ik met meer zelfvertrouwen op het podium. Ik weet nu dat
modereren een vak is en hoe je een vakman kan zijn’. David Uijl, Kamer van Koophandel
Waar en wanneer?
De eerst volgende workshop vindt plaats op 23 en 24 januari 2014. Zodra deze vol is geboekt, maken
we nieuwe data bekend.
De dagen zijn van 09.00 (aanvang 09.30) tot 17.00. De locatie is Landgoed Kraaybekerhof in
Driebergen; het landgoed is uitstekend bereikbaar per auto (gratis parkeren) en trein.

Hoe kun je reserveren?
Stuur een mail naar info@dagvoorzitter.nl, betaal vervolgens de helft van
de factuur vooruit en je hebt een plek. Kun je onverhoopt toch niet
komen, dan mag je jouw plaats aan iemand anders geven.
Voor meer informatie kun je bellen met Kim (06 28518149) of Jan-Jaap
(06 46113994).

‘De workshop in een paar woorden: spiegel-eng-uitdagend-professioneel-nuttig-hoog
niveau! Conclusie: zeer goede tijdsinvestering’. Viviënne Curvers, Zilver Communicatie

Kim Coppes
Kim Coppes is dagvoorzitter-gespreksleider, (bedrijfs)theatermaker,
interviewer en trainer in presentatietechniek, leidinggeven &
samenwerken en communicatie.

Jan-Jaap over haar:
“Als dagvoorzitter is ze even scherp als ontwapenend. Kim is in alle opzichten breed inzetbaar: haar
persoonlijkheid stelt haar in staat met iedere groep echt contact te maken. Ze opereert tegelijkertijd
ontspannen, alert en met humor.
Met haar brede interesse is er (bijna) geen onderwerp waar ze niet mee uit de voeten kan. En haar
enorme ervaring maakt haar geschikt voor vrijwel ieder concept, of het nu gaat om een enorme
congreszaal of een kleine managementsetting, een inhoudelijk debat of een feestelijke awardshow”.

www.kimcoppes.nl

‘Kim is: ervaring, kennis, inhoud, vrolijk, representatief, scherp en heel prettig om mee te werken.
Bovenal een hele fijne en open persoonlijkheid, die er altijd een uitdaging in ziet om het maximale
eruit te halen. En dat lukt haar in combinatie met een mooie glimlach. Zegt het voort en ga met haar
aan de slag’. John den Hollander, Event Station

Jan-Jaap In der Maur
Jan-Jaap In der Maur is dagvoorzitter-gespreksleider,
eigenaar van Dagvoorzitter.nl en scenarioschrijverregisseur van opdrachtfilms.

Kim over hem:
“Jan-Jaap hanteert de vraag als belangrijkste instrument en neemt niet snel genoegen met een
antwoord. Niet tijdens de bijeenkomst zelf en niet in het voortraject. Hij beweegt zijn opdrachtgevers
tot nadenken over wat nu echt hun doel is. Wat moet het evenement aantoonbaar opleveren om het
de investering waard te laten zijn? Opdrachtgevers waarderen zijn steun in de voorbereiding zeer.
Ook op de dag zelf zet Jan-Jaap graag aan tot nadenken, zijn overtuiging is dat alleen opschudden en
doorvragen kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Helder en onomwonden. Inhoud en interactie zoekt hij
altijd. Of het nu gaat om kennis uitwisselen, begrip kweken, samenwerken of oplossingen zoeken”.
www.jkwadraat.nl

‘Jan-Jaap en Kim creëren ruimte om te ontdekken en te leren; je kunt experimenteren wat je in het
echt nooit zo zou kunnen doen. Met veel humor en voorbeelden uit de praktijk blijft het energiek en
levendig. Een workshop vol praktische aanwijzingen en nagebootste situaties die haarfijn worden
bestudeerd, waardoor je heel waardevolle feedback krijgt, die je direct toe kunt passen. Mooi om te
zien hoe ieders eigen stijl en persoonlijkheid ook op die manier benaderd wordt’. Roos Exoo, How to
Move

