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Cyrille van Hoof

Met ruim 20 jaar aan podiumervaring weet ik als geen ander hoe 
spannend het kan zijn om te moeten presenteren tegenover een 
zaal vol toeschouwers. 

Als zangeres en actrice speelde ik in diverse musicalproducties 
van Joop van den Ende, waaronder Miss Saigon, Rent en de 
Broadway Souljam Show.

Door mijn deelname aan het eerste seizoen van Big Brother kreeg ik 
in één klap landelijke bekendheid en heb ik hierdoor mogen  
samenwerken met geweldige artiesten en heb ik met diverse 
internationale projecten de hele wereld over gereisd.

Tegenwoordig ben ik nog steeds actief als jazz /popzangeres.



“
Door echt te zijn, zo 
raak je je publiek!

Niets is interessanter, 
aantrekkelijker en boeiender 
dan iemand die zichzelf is.



Training

In deze training krijg je de juiste tools en methodes 
aangereikt waarmee je in no-time jouw presentatie, 
jouw verhaal creëert, die je met overtuiging kan 
overbrengen. Of het nou tijdens een sollicitatie is, 
naar collega’s of je werknemers.

En het begint bij jouw verhaal. Elke verhaal is anders 
en heeft een andere intentie. Maar hoe begin je en 
wat vertel je bv. over jezelf? Wat onderscheidt jou? 
Welke oplossingen bied jij? En hoe kom je zo 
natuurlijk mogelijk over, blijf je jezelf, waardoor je 
toehoorder jou ook als prettig ervaart en 
vertrouwen in jou krijgt?

In deze interactieve training leert men:

- De structuur van een presentatie of een pitch

- De Q&A-methode

- Presentatietechnieken die men meteen kan 
toepassen

- Hoe echt contact te maken met je publiek en 
daarmee in verbinding komen te staan

Eén–op–één coaching

D.m.v. de juiste tools en methodes creëer je in no-time 
jouw presentatie, jouw verhaal, die je met overtuiging 
kan overbrengen. 

Dit persoonlijk traject bestaat uit 4 à 5 sessies. 
We kijken naar jouw persoonlijke behoeftes en gaan 
daarmee aan de slag. 
We gaan aan jouw verhaal/presentatie werken en met 
de presentatietechnieken die dat verhaal zullen 
versterken.
Door de intensieve persoonlijke begeleiding zal je 
sneller en grotere stappen maken om die 
zelfverzekerde en authentieke spreker te zijn.

Wat is het resultaat?
Na dit traject heb je alle tools meegekregen om een 
goede en duidelijke presentatie te maken dat impact 
maakt op je publiek.
Je bent daardoor zelfverzekerder, de spanning 
vermindert en je hebt ruimte gecreëerd om authentiek 
en jezelf te kunnen zijn.
Dit geeft verbinding en vertrouwen.
Door de presentatietechnieken heb je ook nog geleerd 
hoe je presentatie dynamischer, interactiever en leuker 
wordt.
Voor jezelf en voor je toehoorder.



Cliënten
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