
‘Ik zie veel onterechte 
 bescheidenheid’

‘We hebben allemaal een 
 mond en een verhaal’

Mijn werkdag
“Als zelfstandig presentatiecoach organi
seer ik tweedaagse groepstrainingen 
‘persoonlijk presenteren’. Dit doe ik 
zo wel voor bedrijven als voor individuen. 
Daarnaast coach ik sprekers één op één: 
ik help bij de voorbereiding van hun 
pre sentatie; praat door over waar ze te
genaan lopen of wat ze moeilijk vinden in 
het presenteren; en geef persoonlijke en 
praktische tips om zelfbewuster op een 
podium te staan. Mijn trainingen pas ik 
aan op wie er tegenover mij zitten en wat 
ik zie gedurende de dag. Daarbij focus 
ik me op kwaliteiten. Want, wie ik ook 
coach, ik ga er vanuit dat ze alles al in huis 
hebben om zichzelf op een mooie manier 
te presenteren.” 

Als presentatiecoach moet je…
“Goed kunnen waarnemen. Ik geloof dat 
God veel moois in ieder van ons heeft 
gelegd. Dat mag zichtbaar worden. 
Inspi reren betekent letterlijk ‘nieuw 
le ven inblazen’; ik wil een verlangen in 
mensen aanwakkeren zichzelf te laten 
zien. Daarvoor probeer ik snel tot de kern 
van de ander te komen: welke gedachten 
belemmeren hem of haar bij het spreken 
in groepen? Welke potentie zie ik? Mijn 
motto is: het mag er allemaal zijn. Zowel 
de spanning als het enthousiasme. We 
gaan er in mijn trainingen niet aan voor
bij, omdat ik mensen wil stimuleren dicht 
bij zichzelf te blijven.” 

Droombaan
“Ik werd veertig, werkte in de congres 

en evenementenbranche, en dacht: 
welke kant wil ik op met mijn carrière? 
Mensen trainen en coachen zat in me, 
daarnaast had ik veel podiumervaring. 
Wellicht kon ik iets met de combinatie 
van die twee aspecten. Daarom riep ik 
wat vrienden en kennissen bijeen voor 
een tweedaagse presentatietraining. Dat 
beviel goed; mijn bedrijf was geboren. 
In het begin trainde ik op vaardigheden, 
zoals een goede houding of stemgebruik. 
Maar na een tijdje viel me op dat er iets 
met mensen gebeurt als ze voor een 
groep verschijnen. Ze worden gespan
nen en veranderen. Naarmate ik me daar 
verder in verdiepte, groeide in mij het 
verlangen om mensen te helpen zich
zelf te laten zien zoals ze zijn. Oók op 
een podium of voor groepen. Ik zie veel 
onterechte bescheidenheid, terwijl God 
ons prachtig heeft gemaakt; we hebben 
allemaal een mond en een verhaal!” 

Mooi moment
“Ik coachte een man die actief was bin
nen een gemeenteraad. Hij zat in een 
rolstoel en had spasmes. Als hij binnen 
de raad moest spreken, bond hij een 
strakke band om zijn benen om controle 
te hou den over zijn houding. Hij was hier 
erg mee bezig; het maakte hem onzeker. 
In de training besefte hij: dit ben ik! Hij 
bevrijdde zich letterlijk van die band en 
werd een ontspannen spreker.”

Minder leuk 
“Sommige mensen willen alleen getraind 
worden op vaardigheden en trucjes leren. 

Ze stellen zichzelf niet kwetsbaar op en 
lijken ongeïnteresseerd. Vroeger pro
beer de ik hen te overtuigen van mijn 
ziens wijze, maar kwam daarna uitgeblust 
thuis. Tegenwoordig ga ik er het gesprek 
over aan. Willen ze écht niet, dan vraag ik 
of het wel zin heeft om de training door 
te zetten.”

Het thuisfront
“Ik werk vanuit huis en tijdens de school
tijden van onze zoon. Ik heb de luxe dat 
ik mijn eigen werktijden kan bepalen. 
Dat is ook weleens een valkuil. Omdat 
mijn bedrijf zo ‘eigen’ is, ben ik er altijd 
wel mee bezig. Ontspanning zoek ik dan 
ook vooral buiten de deur: wat drinken 
met vriendinnen of winkelen in een leuke 
stad.” 

Ook jij mag meer van jezelf laten zien! 
Lees nog meer over de trainingen van 
Gabriëlle op eo.nl/eva. 
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Zo word je presentatiecoach: 
Gabriëlle volgde een opleiding tot 
trainer en professioneel presentatie
coach. Daarnaast is ze gecertificeerd 
DISCtrainer (persoonlijkheidsanalyse) 
en kernkwaliteiten (Daniël Ofman).
Bruto salaris: Bij Gabriëlle wisselt 
dit per maand omdat ze zelfstandig 
ondernemer is. www.stagecall.nl


