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Dienstverlening / Services 

For English see below 

Nederlands 

Leer beter presenteren 
 

Voor mensen die hun presentatievaardigheden willen verbeteren is Geert-Jan Procee 

beschikbaar als trainer. 

Je kunt je ontwikkelen als je prettiger, zelfverzekerder en effectiever voor een groep wilt 

staan. Daarvoor zijn er trainingen van een dagdeel tot meerdere weken. In alle trainingen 

leer je hoe je nog beter een steekhoudend, aantrekkelijk en overtuigend verhaal maakt. De 

trainingen zijn individueel en groepsgewijs te volgen. 

Deze trainingen zijn er niet alleen om je meer zelfvertrouwen te geven als je voor je publiek 

gaat staan. Ook leer je hoe je de inhoud van je verhaal ijzersterk maakt. 

De trainingen zijn zowel geschikt om een specifieke speech of presentatie te verbeteren als 

om je algemene spreekvaardigheden op een hoger plan te brengen. 

Je krijgt de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om het verschil te maken. Daardoor zul 

je effectiever en met meer zelfvertrouwen anderen beïnvloeden. De trainingen kunnen op 

locatie en op afstand georganiseerd worden. 

Onderdelen van het programma: 

 Waarom en hoe je je doel bepaalt 

 Waarom en hoe je je verhaal een effectieve structuur geeft 

 Hoe je je uitstraling maximaal effectief maakt 

 Waarom en hoe je je publiek wilt en kunt raken 

 Hoe je een probleem-oplossingsanalyse maakt die je voorstel veel effectiever maakt. 

Over Geert-Jan Procee 
Geert-Jan Procee (Groningen, 1973) is kenner van de theorie en praktijk van het goede 

spreken. Hij werkt als retorisch strateeg. Geert-Jan helpt mensen en organisaties effectiever 

te handelen. De basis van leiderschap en maatschappelijk succes komen door voor een 

groep te gaan staan en te zeggen wat er moet gebeuren. Dat is de krachtigste en 

belangrijkste vorm van overtuigingskracht. De klassieke retorica is het krachtigste 

instrumentarium om die overtuigingskracht te analyseren en te versterken. 

Geert-Jan Procee werkt aan een wereld waarin mensen beter spreken. Dat doet hij door zelf 

te spreken, door mensen en organisaties daarin te trainen, en door advies te geven.  

Meer informatie is te vinden op www.geertjanprocee.nl. Mail naar gjp@geertjanprocee.nl. 
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English 

Become a better speaker 
 

Geert-Jan Procee is available as a trainer for people who want to improve their presentation 

skills. 

You can develop if you want to be more pleasant, more self-assured and more effective 

when speaking in public. Training sessions from half a day to several weeks are available. In 

all training courses you will learn how to craft an even more meaningful, attractive and 

convincing story. The training courses can be followed individually and in groups. 

These training sessions not only give you more confidence when you stand in front of your 

audience you will also learn how to make the content of your story very strong. 

The training courses are suitable for improving a specific speech or presentation as well as 

for raising your general speaking skills to a higher level. 

You get the knowledge and skills you need to make a difference. As a result, you will 

influence others more effectively and with more confidence. Trainings can be organised on 

location and through distance learning. 

Parts of the program: 

• Why and how to determine your goal 

• Why and how to effectively structure your story 

• How to make your performance as effective as possible 

• Why and how you want and can touch your audience 

• How to make a problem-solution analysis that makes your proposal much more effective. 

About Geert-Jan Procee 
Geert-Jan Procee is an expert in the theory and practice of speaking well. He works as a 

rhetorical strategist. Geert-Jan helps people and organizations to act more effectively. The 

basis of leadership and social success comes from standing in front of a group and saying 

what should be done. That is the most powerful and most important form of persuasion. 

Classical rhetoric is the most powerful set of tools to analyse and strengthen that persuasive 

power. 

Geert-Jan Procee is working on a world in which people speak better. He does this by 

speaking himself, by training people and organizations speaking better, and by giving advice. 

More information can be found (Dutch only at the moment) at www.geertjanprocee.nl. Mail 

to gjp@geertjanprocee.nl. 
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