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SPREKEN GEEFT 
VRIJHEID
Spreken in het openbaar. Veel mensen vermijden het liever, maar het komt elke dag terug. Het 
behelst namelijk niet alleen het houden van een speech tijdens een seminar of bruiloft, maar 
ook de in- en externe communicatie bij bedrijven en dagelijkse gesprekken in de privésfeer. 
Iedereen heeft er dus mee te maken. Wat maakt het dan zo moeilijk voor velen?

Nelly van Veldhoven is ervan overtuigd dat iedereen kan 

spreken in het openbaar. “Er gaat alleen een leerproces 

aan vooraf en er moet aandacht aan geschonken worden.” 

Met haar eenmansbedrijf Spreekstyle geeft zij mensen het 

zelfvertrouwen om in het openbaar te spreken. Dat kan 

door middel van een personal training, maar Nelly is voor-

namelijk actief in het bedrijfsleven. “Alle bedrijfsculturen 

kunnen daarvan profiteren, groot en klein.”

GEDREVEN DOOR PASSIE
Spreekstyle is een professioneel bedrijf, gedreven door de 

passie van de selfmade ondernemer. “Als 18-jarige werd 

ik door mijn vader, eigenaar van een gerenommeerde 

herenmodezaak, gevraagd om een modeshow te 

presenteren. Vanaf dat moment werd ik vaker gevraagd 

door bedrijven en verenigingen.” Nelly had er plezier in 

en kreeg veel complimenten. “Daardoor ben ik mij af gaan 

vragen wat er goed is aan mijn manier van presenteren, 

heb ik mij erin verdiept en dit groeide in 2010 uit tot mijn 

onderneming Spreekstyle.”

ONDERSCHEIDEND DOOR AANPAK OP MAAT
Nelly biedt bedrijven een op maat gemaakte aanpak, er 

gaat altijd een intakegesprek aan vooraf. “De trainingen 

zijn goed doordacht en afgestemd op de wensen en 

verwachtingen van het bedrijf.” Hiermee onderscheidt 

Spreekstyle zich van grotere aanbieders. “Doordat ik 

werk met een concreet doel en de training persoonlijk 

maak, creëer ik vertrouwen en verbondenheid binnen de 

groep. Dat is belangrijk, het stelt cursisten op hun gemak.” 

Dat is ook een van de redenen dat er met maximaal zes 

personen per groep wordt gewerkt, in het bedrijf zelf of op 

een externe locatie. “Daarnaast is die kleinschaligheid 

nodig om elk individu voldoende aandacht te kunnen 

schenken.”

Uiteraard worden alle benodigde basisstappen 

behandeld om goed te kunnen presenteren. 

Voorbereiding, verdieping in toehoorders, 

houding, articuleren; alles komt 

aan bod. Maar wat Nelly bijzonder 

maakt, is haar verdieping in de 

cursisten. “Ieder persoon is uniek en zo ook iedere spreker. 

Ik probeer die onderlaag van de cursist te bereiken. We 

werken aan zwakke punten, maar nog belangrijker: ik 

bewaak de sterke eigenschappen en de persoonlijke stijl van 

mijn cursisten.” De naam Spreekstyle komt dan ook niet uit 

de lucht vallen. 

ALTIJD VAN TOEGEVOEGDE WAARDE
Ieder bedrijf en iedere instelling 

kan profiteren van de trainin-

gen van Spreekstyle. “De 

focus ligt vaak op mede-

werkers die bijvoorbeeld 

bedrijfspresentaties doen. 

Maar wat als alle werkne-

mers of vrijwilligers vol 

zelfvertrouwen, rustig 

en duidelijk kunnen 

spreken? Iedereen is 

dagelijks met communi-

catie bezig; met collega’s, 

klanten en (zaken)relaties. 

Dat maakt mijn trainingen 

breed inzetbaar 

en altijd van 

toegevoeg-

de waar-

de.” 
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