
WORKSHOP  24 januari 2020 
 

“De stem spreekt, schreeuwt, kraakt of zwijgt” 
 

De invloed van ons autonome zenuwstelsel op onze communicatie, stem en lichaamstaal 
 
 

 

• Hoe reageer jij op een trage, monotoon sprekende gesprekspartner? 
• En op een snerpende, luide stem?  
• En hoe reageert je gesprekspartner vervolgens weer op jouw respons? 

 
We zijn gevoelig voor de spreekstijl van anderen, bewust én onbewust. Soms irriteert 
een stem ons, worden we er boos of blij om, trekken we onszelf terug of kunnen we 
nauwelijks horen wat de ander zegt. Het zijn vaak autonome reacties, sterk beïnvloed 
door ons autonome, onbewuste zenuwstelsel. Die reacties spelen op 3 niveaus: fysiek, 
emotioneel en cerebraal. Dit gegeven heeft grote invloed op de relatie met onze cliënten. 
 
Als het allemaal vanzelf gebeurt, kunnen we het dan wel beïnvloeden? Ja dat kan…  
 
Wanneer je bewuster bent van je respons, creëer je een mogelijkheid om je reactie naar 
de ander bij te sturen. Bovendien kun je leren om je eigen stemgebruik en spreekstijl 
aan te passen, naar gelang de situatie daarom vraagt. 
 
In onze workshop leer je jezelf en anderen preciezer waar te nemen op de drie 
genoemde niveaus:  
 

• Fysiek: experimenteren met diverse mogelijkheden van stem, spreken en 
lichaamstaal 

• Emotioneel: waar zitten mijn triggers, en hoe trigger ik anderen? 
• Cerebraal: bewustwording van verschillende aspecten in onze communicatie 

 
We baseren ons onder andere op de Polyvagaal-therapie van Prof. Dr. Stephen Porges en 
de relatie tussen stem en ons neurale systeem. 
 
Ben je benieuwd wat jouw persoonlijke respons is op de stemmen van anderen?  
Wil je gevoeliger leren waarnemen wat er op de drie niveaus bij jou gebeurt? 
Ben je benieuwd wat de persoonlijke respons van anderen is op jouw stem en spreken? 
Wil je beter leren horen wat er in je gesprekspartner omgaat? 
 
Meld je dan aan voor deze eendaagse workshop 24 januari 2020. Stuur een mail naar 
info@stemtraining.nl, of bel met Alet Wildmann voor verdere informatie: 06-24227624. 
Je krijgt bericht zodra de plaats en kosten bekend zijn. 
 
Hopelijk tot dan!  
 
 
Heleen Grooten  
Frank van der Mijn  
Alet Wildmann 
 
(stem)coaches en 
-therapeuten 


