Training | 4 avonden

Overtuigend presenteren
Je ideeën op een effectieve en boeiende manier leren over brengen

Overtuigend presenteren
Training | 4 avonden

‘Deze training is praktisch,
effectief en aansprekend‘
Persoonlijke aanpak
Naast de algemene onderwerpen en actuele thema’s
over presenteren werk je ook aan persoonlijke
vraagstukken en je eigen leerbehoefte.

Voor wie
De training is voor (ex-)voetballers en coaches die
zichzelf willen ontwikkelen in de manier waarop zij
zich presenteren in het team, de media en voor
sponsoren.

Resultaten
Het resultaat van de training is dat je:
o Een helder beeld hebt over hoe je overkomt op de
buitenwereld.
o Weet hoe je een presentatie opbouwt.
o Op een ontspannen manier contact kunt maken met
je publiek.
o Een boodschap krachtig neer kunt zetten.

Onderwerpen
o Presentatietechnieken
o Ondersteunende hulpmiddelen
o Krachtige uitstraling
o Freeze frame
o Omgaan met je eigen spanning
o Ritme in je presentatie

Tijdsinvestering
4 avonden | 19.00 – 22.00 uur | doorlooptijd van 6
weken

Locatie
De training vindt afwisselend plaats op het hoofdkantoor
van de VVCS in Hoofddorp en het kantoor van de CBV in
Zwolle.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 600,-. Als
(oud)contractspeler komt u mogelijk in aanmerking
voor een subsidie van 25%. Netto kosten in dat geval:
€ 450,-

In het voetbal is het van groot belang
dat je jezelf op een krachtige en
positieve manier presenteert

Adres:
Scorpius 161
2132 LR HOOFDDORP

Contactpersoon:
Arjan Ebbinge
academy@VVCS.nl
06-42298097

Veel profvoetballers zouden best naast hun sportieve carrière willen studeren. De tijd is er op zich wel, de interesse
ook. Maar waar vind je een opleiding of cursus die rekening houdt met je dagelijkse verplichtingen? Want het
voetbal mag er natuurlijk niet onder lijden. Trainingskampen, transfers, wedstrijden in binnen- en buitenland en
blessurebehandelingen zorgen ervoor dat je als voetballer heel flexibel moet zijn. De VVCS heeft een
verscheidenheid aan opleidingen en cursussen ontwikkeld, welke zonder uitzondering wel die flexibiliteit kennen.
Voorzitter VVCS, Danny Hesp

Adres:
Hogeland 10
8024 AZ Zwolle

Contactpersoon:
Secretariaat CBV
info@coachesbv.nl
0031 (0) 88 8508610

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Nederlandse
coaches. In onze optiek is stilstand achteruitgang en wij willen in Nederland een vooraanstaande rol blijven spelen in
het voetbal. Daarom vinden wij het belangrijk dat coaches zich tijdens hun carrière door kunnen ontwikkelen. Wij
bieden wij de coaches hierin de mogelijkheid met een verscheidenheid aan opleidingen, cursussen en masterclasses.
Directeur CBV, Gerard Marsman

Adres:
Riederveld 30
2993 XS Barendrecht

Contactpersoon:
Paul van Zwam
paul@vlemmings-vanzwam.nl
06 - 20519857

Interesse?
Meld je aan via één van bovenstaande contactpersonen.

