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WEGENS�SUCCES�OPNIEUW�AANGEBODEN!
DONDERDAG�3�NOVEMBER�2022,�AANVANG�15.00�UUR�

EINDTIJD�±19.00�UUR

Workshop: 
Overtuigen en beïnvloeden met uw 
communicatie en presentatie
Door Debby Mureau en Daan van der Zee (Twentify)

Veel sprekers zijn zich onvoldoende bewust van hun non-verbale 
uitstraling. Mimiek, gebaren, lichaamshouding, uiterlijke features 
en de toon waarop u spreekt: al deze aspecten zijn van invloed op 
de geloofwaardigheid. Deze is optimaal als de communicatie 
congruent is met wat verwacht wordt binnen de rol van de spreker. 
Kennis en bewustwording staan centraal; de middag is vooral 
praktisch qua opzet en aanpak:
•  hoe je overkomt tijdens beeldbellen of het geven van presentaties
•  wat de ingrediënten zijn van een ijzersterke speech
•  hoe het mogelijk is ontspannen en krachtig op een podium te 

staan
•  hoe je als spreker leiderschap kunt uitstralen
•  hoe je anderen overtuigt in jouw manier van spreken
•  of jouw stem professioneel en duidelijk klinkt
•  welke non-verbale communicatie hierbij ondersteunt.

Duur: 4 uur (inclusief soep en broodje)
Maximale groepsgrootte: 10 personen

Over�Debby�Mureau�en�Daan�van�der�Zee

Debby Mureau is al meer dan twintig jaar (paramedisch) stem- 
en presentatiecoach. Ze is sinds 1995 werkzaam bij radio, 
televisie en in de zakelijke wereld. Ze werkt met verschillende 
personen in verschillende werkkringen aan het optimaliseren 
van hun impact, waarbij non-verbale communicatie haar 
specialisatie is. Debby schreef twee boeken: ‘Je stem als 
krachtbron’ (april 2016) en ‘Vijftig tinten hees’ (oktober 2019). 

Daan van der Zee is als regisseur en audiovisueel technicus 
werkzaam. Zijn expertise draagt bij aan het neerzetten van 
een technisch en inhoudelijk goede performance. Daan coacht 
de deelnemers op bewustwording van alle audiovisuele aspecten 
die men zich bewust moet worden om een goede presentatie 
neer te zetten. De synergie tussen Daan en Debby is merkbaar 
hecht. Samen weten zij de sfeer te ontspannen en te verhogen.

DONDERDAG�6�APRIL�2023,�AANVANG�15.00�UUR�

EINDTIJD�±19.00�UUR

Workshop: 
‘Authentiek persoonlijk leiderschap – 
je drijfveren leren kennen’
Door Esmeralda Zegers en Ronald Voorhorst (5voorImpact)

Als onderwijsprofessional is je professionalisering gericht op hoe jij 
jouw onderwijsaanbod inhoudelijk zo goed mogelijk kunt vormgeven. 
Weten waar je goed in bent of welke zaken je het liefst uitstelt, geeft 
je de kans meer te kijken naar je persoonlijk leiderschap. Tijdens 
deze trainingsmiddag werken we aan authentiek leiderschap door 
je kennis te laten maken met je drijfveren en aan persoonlijk 
leiderschap door je te leren hoe je hier grip op krijgt. Drijfveren 
bepalen jouw positie in je team. Je diepste drijfveer defi nieert je 
fundament als leider en bepaalt je gedrag. Door jezelf via je 
drijfveren en je irritaties beter te leren kennen, leer je beter samen 
te werken. Na de training heb je meer inhoudelijke kennis over 
drijfveren en zijn jou vaardigheden aangeleerd die je helpen jouw 
persoonlijk leiderschap te vergroten. Bedoeld voor inspiratie en 
nieuwe inzichten.

Duur workshop: 4 uur (inclusief soep en broodje)
Maximale groepsgrootte: 10 personen



Organisatie 

De organisatie van deze inspiratiesessies is in handen van 
Stichting Convent PO. De sessies worden gratis aangeboden aan 
directies van de scholen die behoren tot de besturen van het 
Convent. Doel is elkaar te ontmoeten, te leren en te inspireren. 
De middagen starten om 15.00 uur, de eindtijd is afhankelijk 
van de vorm van de bijeenkomst en de spreker/workshopleider. 
Alle sessies vinden wisselend plaats op een school van een 
aangesloten bestuur, rekening houdend met de groepsgrootte. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd: er zijn broodjes en 
er is soep of een snack. 
Aanmelden geschiedt per workshop/lezing. Hierover volgt 
separaat bericht met een aanmeldlink. 

Voor vragen of meer informatie: info@conventpo.nl of 
06-23 24 13 67. www.conventpo.nl/academie 

DONDERDAG�1�JUNI�2023,�AANVANG�15.00�UUR�

EINDTIJD�±18.00�UUR

Lezing: Hoe verplaats je een totempaal?
Door Danielle Braun (corporate antropoloog, expert op het 
gebied van organisatiecultuur en leiderschap)

Reorganiseren? Op weg naar een nieuwe missie, andere kernwaarden, 
fusie, herontwerp, bezuinigingen, krimp, zelfsturing, digitalisering, 
netwerkorganisatie? Complexe organisatieverandering? Verander 
moe? Cultuurverandering als stroperig en moeizaam proces? Niet 
als je de principes toepast die we als mensheid al eeuwen kennen. 
Vanuit de antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat 
doen, veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet 
je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat 
liminaliteit is, dan snap je welk type leiderschap nodig is bij change. 
Danielle Braun laat je leren wat je eigenlijk al weet. Je leert hoe je 
overgangsmomenten ritualiseert, weerstand wegneemt, hoe de 
machtsfactor van wezenlijke invloed is op het veranderproces en wat 
de ideale regierol is bij verandering. Je weet ‘hoe je een totempaal 
verplaatst’ en begrijpt waarom veranderen zonder magie kansloos 
is en hoe je gedrag als een virus verspreid in de organisatie.

Duur lezing: max. 3 uur (inclusief soep en een broodje) 

Over�Danielle�Braun

Danielle Braun is corporate 
antropoloog, een van 
Nederlands topsprekers, 
directeur van de Academie voor 
Organisatiecultuur, auteur van 
managementboek van het jaar 
‘De Corporate Tribe’, van 
‘Building Tribes’ en ‘Da’s gek’. 
Danielle stond 25 jaar met haar 
voeten in de corporate klei als 
manager/bestuurder. Nu reist 
ze de wereld rond, op zoek 
naar manieren om tribes te 

bouwen en leiders sterk te maken. Ze maakt organisaties graag klaar 
voor verandering. Expert op het gebied van organisatiecultuur en 
leiderschap. Sparringpartner voor boards. Haar motto: ‘een mens is niet 
los verkrijgbaar’. We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van 
de groep of organisatie.
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Over�Esmeralda�Zegers�en�Ronald�Voorhorst

Esmeralda en Ronald zijn twee van de vijf trainers van 5voorImpact. 
Het motto van Esmeralda (SMART*ESS) is: ‘Together we do better!’ 
Zij gelooft in mogelijkheden; als je je eigen drijfveren kent en die 
van de ander op waarde schat, kun je werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling en tegelijk aan de gezamenlijke ambitie. Zij adviseert, 
coacht en begeleidt met humor vanuit een open, directe houding. 
Ronald’s motto is: ‘Als je zelf goed in je vel zit en weet wat je wilt, 
kun je elke dag een beetje beter worden!’ Hij coacht mensen en 
organisaties vanuit de principes van ik-ben-VOOR. Ik-ben-VOOR is 
een prikkelende uitspraak die uitnodigt om in beweging te komen. 
De principes: vooruitstrevend, ondernemend, openminded en 
refl ecterend.


