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1. Besef wat je eerder hebt geleerd en gedaan op het gebied van spreken 
   in het openbaar of voor een groep. 

Vraag jezelf af hoe je je eerder daarin al hebt ontwikkeld. 

Wat durf je nu wel of doe je al makkelijker ten opzichte van een paar jaar
geleden? 

Wat heb je tegen jezelf gezegd? 

Wat heb je gedaan dat maakte dat je voor de groep bent gaan staan, dat je al
meer vertrouwen hebt in je eigen kunnen? 
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Schrijf bij de vragen op de vorige pagina je bevindingen op en gebruik eventueel
onderstaande ruimte. 
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2. Sta jezelf toe om “fouten” te maken

In het ontwikkelen van meer moed om te spreken heb je vast ooit eens fouten
gemaakt. Misschien had je een blackout, moest je stotteren of ben je heel snel
gaan praten. Fouten maken als je iets wilt leren is niet meer dan normaal.
Voordat een kind leert lopen, zegt men dat het minstens drieduizend keer is
gevallen – én opgestaan! Je mag best balen als het niet is gegaan zoals je
wilde, maar een fout is geen bewijs dat je nooit zullen kunnen spreken voor
publiek. 

Benoem hieronder waar je ‘niet tevreden’ op terugkijkt en geef jezelf toestemming
om dit te zien als een leerproces. Waar je uiteindelijk tóch wel trots op bent.
Omdat je het wel gedaan hebt!
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3. …en sta jezelf toe om van die momenten te leren. 

In plaats van boos of teleurgesteld in jezelf te zijn, kun je ook kijken naar wat je
kunt leren van die situaties. Wat heb je geleerd, wat ging er wél goed? 

Hoe zou je het de volgende keer anders doen? 

Wat was al een stap in de goede richting? 

Sta jezelf altijd toe om te leren. Aanleg voor presenteren bestaat misschien, maar
oefenen brengt je sowieso verder. Zonder oefenen, uitproberen, vallen en
opstaan, heeft nog niemand iets geleerd. Kijk mild naar je groeiproces, accepteer
een uitglijder en wees oprecht trots op iedere (kleine) stap die je zet. 

Wil je meer lezen over een groeimindset? Lees dan het boek Mindset van Carol
Dweck. 



WAT ZIJN JOUW BELANGRIJKSTE DROMEN DIE JE NIET LANGER WILT
UITSTELLEN, OMDAT JE LAST HEBT VAN SPREEKANGST? 
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Stel je voor dat dat nare gevoel dat je kunt hebben voordat je ‘in the picture
staat’, helemaal weg is. Je ervaart vrijheid om te zeggen wat je wilt, je hebt een
gezonde spanning in je buik maar die voelt eerder fijn omdat je weet dat je
gefocust bent i.p.v. dat het je belemmert…. Wat zou er voor je veranderen? Wat
zou je anders doen? Wat zou je wel gaan doen (of juist niet meer). 

Laat je gedachten eens de vrije loop gaan, wat gun je jezelf als alles hierin
mogelijk is. Wat zie je jezelf doen en wat voor gevoel roept het op? 



TIPS BIJ HET REALISEREN VAN JE DROOM
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Zie het verschil tussen moeten en willen: zoek de motivatie in jezelf
en niet omdat je omgeving jou iets graag ziet doen. Richt je dus op
wat jij graag wilt doen!
Maak je doelen wereldkundig: praat er in je omgeving over, leg uit
waarom het belangrijk voor je. 
Stel jezelf een deadline.
Vier successen. Ook de kleine stappen die je hebt gezet!
Zoek inspiratie bij mensen met een soortgelijke droom, kijk hoe zij dit
realiseren. 

Maak een moodboard* (op hard karton of een powerpointsheet -> print deze
uit) aan de hand waarvan jij in de volgende sessie 2 minuten vertelt over wat
jouw droom is.

WAT ALS JOUW SPREEKANGST TOT DE VERLEDEN TIJD ZOU BEHOREN….

*Wat is een moodboard? Wanneer je een moodboard maakt, zoek je foto's, illustraties of
teksten/woorden op die jij graag wilt bereiken in de toekomst. 
Het is eigenlijk een soort wensenlijstje, alleen dan vooral met afbeeldingen. Deze plak je op een
hard karton of maak je online via 1 pagina van een  powerpointpresentatie.
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