
   

De Kracht  
van je stem 
Stemwerk voor trainers en 
begeleiders 
 

 
 
Opzet van de training  
De training ‘De kracht van je Stem’ is voor trainers en 
begeleiders die meer willen bereiken met hun stem. Je leert jouw 
stem beter in te zetten als verbinding tussen jezelf en de groep. 
We staan stil bij thema’s als ontspannen  
zijn, gewaar zijn, verbinding maken en leiden en volgen. Je 
gebruikt je stem om die thema’s bij jezelf te onderzoeken en 
leert de kracht in je stem te benutten om jezelf als trainer of 
begeleider op een authentieke manier stevig neer te zetten. Je 
krijgt praktische oefeningen en tips om je stem als trainer 
optimaal te gebruiken.  
 
Praktisch  
De training ‘De Kracht van je Stem’ bestaat uit een blok van 2 
dagen. Kosten voor deelname zijn € 595,- excl. btw. De training 
vindt plaats in Umai, centrum voor bewust zijn in Alphen aan de 
Rijn. Alle trainingsdagen duren van 9.30 tot 16.30.  
Voor deelname houd ik een telefonische intake met je om de 
verwachtingen af te stemmen.  
 
Informatiebijeenkomst 
Regelmatig organiseer ik introductieworkshops ‘Stemwerk voor 
trainers’. Tijdens deze workshop van 1 dagdeel maak je kennis 
met Stemwerk en kun je het effect hiervan ervaren.  
De introductieworkshop ‘Stemwerk voor trainers’ kost € 50,- excl. 
btw. Als je na de introductieworkshop deelneemt aan de training 
krijg je € 50,- korting.  
 

 
 
 
 
 

 
‘Ontdek welke kracht er 
in je stem schuil gaat’  
 

‘Sta zeker voor je groep 
door bewust stemgebruik’  
 

‘Versterk je expressie en 
invloed in training of 
begeleiding’  
 
 
Neem voor trainingsdata of vragen contact op via 06 13470015 
of martijn@druide-leren.nl  
 
Voor trainingsbureaus of groepen trainers of begeleiders 
organiseer ik ‘De kracht van je stem’ ook als 
maatwerkprogramma. 

 
 
 
Martijn Blom is een ervaren trainer en coach, heeft een eigen 
bedrijf ‘Druide leren en ontwikkelen’ en is enthousiast over de 
mogelijkheden om met stem en klank het leren en ontwikkelen 
van mensen en teams te stimuleren. Meer info vind je op 
www.druide-leren.nl 

 
 
 
Hij heeft muziek- en stemworkshops verzorgd voor ondermeer 
Politie Amsterdam Amstelland, Ministerie van EL&I, Horizon 
training en ontwikkeling, Ardis, Netwerk van 
Loopbaanadviseurs in Zuid Holland, Plata opleidingen,  
JS Consultancy en Van Den Boogaart Recruitment.  

Stemwerk is het ontsluiten en benutten 
van de natuurlijke kracht van je stem.  
 
Met je stem kun je als trainer of 
begeleider jouw deelnemers raken en 
met je verbinden. Door jouw 
authentieke stem te benutten 
geef je jezelf kracht en de trainingen 
meerwaarde.  


