


 
 

COMMUNICATIE IS DE KUNST VAN HET AF-STEM-MEN 
 

In communicatie spreken we drie talen: de taal van de woorden, van het lichaam en die van de stem. 
Succesvol communiceren vraagt een congruente afstemming van deze drie elementen.  
Stemcoach, Mariska Wessel, werkt met de inside-out aanpak. De stem is voor 
haar het vertrekpunt, jouw stem klinkt in alles wat je zegt en bepaalt de impact 
van jouw communicatie. Jouw stem verbindt je met wie jij bent en is daarmee 
jouw meest invloedrijke instrument in communicatie. Daarnaast brengt jouw 
stem je in contact met je lichaam en adem. Door deze fysieke basis klink je niet 
alleen krachtiger, maar je voelt je ook krachtiger. Je versterkt zo jouw totale 
uitstraling. Ook krijg je meer rust en aandacht om jouw boodschap helder af te 
stem-men op de ander. Meestal zien we de stem als iets vanzelfsprekends, maar 
de impact is ongekend groot. 
 
Voice matters! 
Jouw woorden gaan immers verloren als ze niet gehoord worden. 
Jouw woorden hebben geen betekenis als de ander niet luistert of jou niet begrijpt.  
Jouw woorden hébben wel betekenis als de ander luistert en overtuigd raakt door jouw intentie. 
De sleutel tot succesvolle communicatie ligt volgens Mariska in creëren van een oprechte verbinding 
met de ander. Jouw stem is bij uitstek het instrument in communicatie om contact te maken en 
vertrouwen en geloofwaardigheid uit te stralen.  
 
Stemcoaching sleutel tot krachtig en aandachtig spreken  
Meestal spreken we op de automatische piloot en spreken we vanuit de 
keel. Maar de stem werkt op je adem & lichaam en is een fysiek 
instrument. Met stemtraining train je bewust de afstemming van body, 
breath & voice.  Dit heeft meteen een positief effect op jouw mind.  
Je voelt je rustiger, krachtiger en creatiever. 
Je klinkt krachtiger en komt krachtiger over.  
Je luistert aandachtiger en kunt je beter verbinden met de ander.  
 
Beter afstemmen in communicatie begint bij afstemmen op jezelf. Je versterkt jouw boodschap in: 
WIE je bent, WAT je zegt en HOE je dit succesvol overbrengt op de ander (de interactie). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 
Je stem is je meest unieke en krachtige instrument om je te presenteren, of dat nu is in 
een vergadering, teamoverleg of een presentatie voor een groot publiek.   
Voice matters! Jouw stem bepaalt de impact van jouw woorden.  
 
 
 

Wat zegt de stem? 
Allereerst is de stem drager van je boodschap (de informatie) en daarmee de meest directe 
verbinding tussen jou en de luisteraar. De mate waarin je boodschap overkomt, heeft voor een groot 
deel te maken met de stemkwaliteit: verstaanbaarheid & hoorbaarheid. Duidelijk en helder spreken 
is de basis om je woorden betekenis te geven voor de ander. Spreek je te zacht of binnensmonds en 
moet de luisteraar moeite doen om je te horen of te verstaan, dan is de effectiviteit van je 
boodschap natuurlijk klein. Een goed volume, duidelijke articulatie en een aangenaam spreektempo 
zijn basisvoorwaarden voor effectieve communicatie. 
 
Je stem zegt meer dan de woorden die je spreekt  
Je stem is zo uniek als je vingerafdruk en zegt alles over jou. De stem is drager van je persoonlijkheid. 
Dat klinkt al door in het woord per-soon, dat komt van het woord  “per sonare”. Zo klinkt in je stem 
jouw achtergrond, opleiding, jouw biografie door. Jij presenteert je immers middels je stem. 
Daarnaast zegt je stem alles over hoe jij je voelt. Ben je gespannen, zelfverzekerd, enthousiast, 
onrustig of geëmotioneerd? Jouw ‘stemming’ klinkt door in je stem. De stem wordt daarom ook wel 
‘de spiegel van de ziel’ genoemd. 
 
Je stem is onderdeel van je totale uitstraling 
Mensen koppelen stemkwaliteiten aan persoonlijkheid. Zo wordt een luide stem geassocieerd met 
dominantie, een lage stem en rustige spreekstijl met geloofwaardigheid en een hoge stem met 
onzekerheid. Je stem roept een bepaalde gevoelsreactie op: autoriteit, enthousiasme, empathie, 
sympathie maar wellicht soms ook irritatie. De manier waarop je iets zegt, beïnvloedt dus sterk de 
response op je boodschap. Het is dus belangrijk om te weten hoe je klinkt en overkomt.  
 
C’est le ton qui fait la musique: je stem zet de toon in een gesprek, overleg of presentatie 
Naast de inhoud draagt jouw stem ook jouw intentie van boodschap. Zo kun je de aandacht 
afdwingen door een directe toon en directieve spreekstijl. Maar je kunt ook met je stem contact 
maken en juist de ander ruimte geven. Hoe meer ontspanning en rust in je spreken, hoe groter de 
uitnodiging is tot interactie. Jouw stem is een krachtig instrument om contact te maken en af te 
stem-men op de ander. 
 
Je stem creëert aandacht voor jouw boodschap 
Je stem is klinkende energie, de meest dynamische verbinding tussen jou en je luisteraar. Je stem 
kan uitnodigen om te (blijven) luisteren, boeien en inspireren. Met bewuste variatie in toon, volume, 
dynamiek, intonatie … en stiltes creëer aandacht voor jouw boodschap. Je stem is een krachtig 
expressiemiddel om betekenis aan jouw intentie te geven, te laten horen wie je bent en waar jij 
voorstaat. Jouw stem heeft in communicatie een belangrijke Attentie & Intentiewaarde.  
 
Je STEM is te trainen 
Spreken is een gewoonte. Zo heb je niet een hoge stem, maar ben je gewend om hoog te spreken. Zo 
heb je geen monotone spreekstijl maar ben je gewend om maar een klein spectrum van je stem-
bereik te gebruiken in het spreken. Het doel van stemtraining is niet je stem te veranderen. 
Stemtraining nodigt je uit om jouw unieke kleurrijke stemkracht te ontdekken, zodat jij in elke 
situatie (ook onder spanning) kunt kiezen voor de juiste toon. Jouw persoonlijke overtuigingskracht 
ontstaat van binnenuit. Elke stem is te trainen; dat doe je niet uit een boekje, maar door te oefenen 
en vlieguren te maken.  
 
 
 
 



 
Je stem, een klinkend instrument  

 
Vergelijk het spreken als het bespelen van een snaarinstrument, bijvoorbeeld een 
cello. Je lichaam is de klankkast, je stembanden zijn de snaren en de strijkstok is de 
lucht uit je longen die op de uitademing de stembanden in trilling brengt. Je lijf staat 
afgestemd om dit geluid te versterken, te kleuren en te projecteren. Geluid is trilling 
en heeft een optimale klank als het vrij kan vibreren en resoneren. 

Je bent letterlijk ‘in- tune’ (eutoon) als je houding, adem en stem goed afgestemd 
zijn. (Eutonie – uit het Grieks: eu - tonos = juiste spanning) 
 
                                          

 
 
De juiste afstemming begint bij een open energieke lichaamshouding. 
 
De ideale lichaamshouding om te spreken is: staand, met een mooie balans tussen 
de voeten, lichtverend in de knieën, borstbeen op, nek mooi opgestrekt, geen 
spanning in schouder- en nekpartij. Zorg dat je kaak los is en strek je op vanuit je 
ruggengraat (alsof er een denkbeeldig touwtje vanaf je kruin en borstbeen naar 
het plafond loopt). Deze open lichaamshouding nodigt uit tot ‘laag’ ademen. Je 
longen reageren immers op de ruimte die jij ze geeft om zich te vullen met lucht! 
Een lage ademvoering heeft ook direct effect op de stand van je strottenhoofd en 
de resonans van je stem.  
  

 
 
Je spreekt op je uitademing: de lucht uit de longen brengt de stembanden in trilling.  
De basis voor een goede stemkwaliteit ligt in het bewust inzetten van de lage middenrif ademhaling en in het 
gedoseerd uitademen (=ademsteun). 
 

♫ Slaak een zucht van verlichting: Pfffffhhh……  
Ontspan en adem in=je wordt gevuld (<> adem halen) 
 
Inademing = Expansie ‘je wordt gevuld’  
(de longen kunnen zich optimaal vullen als het  middenrif  naar 
beneden kan afplatten ---> ingewanden worden naar voren 
geduwd. Buik komt naar voren. De lage middenrif ademhaling 
wordt ook wel de buikademhaling genoemd)  

 
Hoe lager je ademt… 

• hoe meer veerkracht in je middenrif; hoe meer je de luchtdruk en daarmee je klank & volume kan regelen. 
• hoe vrijer de klank (hoe meer ontspanning in je hals hoe minder druk er op de stembanden zit)  
• hoe meer ontspanning, hoe meer je zenuwen kan kanaliseren en de spanning kan ‘weg ademen’. 
• hoe meer focus je hebt in het hier en nu (‘feel centered and present and ‘think on your feet’) 
• hoe meer je aan ‘presence’ wint omdat je met een open energieke houding letterlijk ruimte neemt 

 

 
 

Van spreken naar klinken 
Je stem is geen mechanisch instrument in je keel, maar werkt op je hele lichaam.  
Je stem is een fysiek instrument; je spreekt krachtig en ontspannen door de optimale afstemming 
van adem, stem en je lichaam als klankkast. Als de stem ‘zit’, kun je bewust variëren in toon, 
volume, intonatie, dynamiek en zo de juiste toon vinden om je zeggingskracht te vergroten. Als je 
deze fysieke basis in spreken traint, klinken je woorden met meer kracht, kleur en ontspanning.  
 
Een klinkende stem = the ‘embodied’ voice. Je spreekt niet als een talking head, maar met 
lichaam, hoofd, hart en ziel. Je versterkt je persoonlijke overtuigingskracht als de woorden door 
jou klinken (per = door & sonare = klinken). Je laat horen wie je bent en waar je voor staat. 



 
 
                                                          

 
 
 

                                       
 
                                           KLINK ALS JE BESTE ZELF ! 
 
Stemtraining is niet bedoeld om jouw stem te veranderen, maar om je stem te ontwikkelen en jouw zeggingskracht 
te vergroten. Hoe beter jij je stem kent (en ook onder spanning beheerst), hoe beter je kunt af-stem-men in toon 
voor het gewenste effect. Je stem is een krachtig gereedschap om jouw communicatie van binnenuit te 
versterken. Spreek bewust, vanuit een fysieke energie op je adem en je (lichaams)taal zal volgen.  
                                   
 
                            STEM AF OP JEZELF en op de ANDER. LUISTER, KLINK & VERWONDER 

 
TIPS:  
1. Train je stem en train je adem -en lichaamsbewustzijn (denk aan een cursus zang, acteren, mindfulness etc.) 
2. Train je expressie door bewust betekenis aan de woorden te geven die je spreekt. 
     Draag een gedicht, krantenartikel of je eigen presentatie voor.  
     Wat doen intonatie, timing, dynamiek en de pauzes met jouw verhaal? 
     Neem jezelf regelmatig op en luister jezelf terug.  
3. Luister en observeer en leer van goede sprekers (zie o.a. www.tedtalks.com ) 
4. Houd een logboek bij van anekdotes, persoonlijke gebeurtenissen en train jezelf in het vertellen!  
     Een persoonlijke noot, een aansprekend voorbeeld of metafoor zorgt dat je woorden beklijven. 
5. Train jezelf in het componeren van een goed verhaal: pakkende opening, heldere opbouw en klinkend slot 
6. Train je zelf in het luisteren (met ogen en oren) en train jezelf in het vragen stellen: know your audience. 
7. Maak veel vlieguren, slijp je communicatievaardigheden; oefen en spreek op iedere gelegenheid! 

SPREEK-BEREID IN DRIE STAPPEN:  
 
1. Spreek als iemand die RUGGENGRAAT heeft.  
‘Iemand die ruggengraat heeft, staat in zijn kracht’. Een energieke open houding is de basis om laag en diep 
te ademen en dus vrij te klinken. Ga stevig staan, voel je voeten op de vloer, ontspan de knieën, je bekken 
en buik. Strek je op vanuit je ruggengraat en houd je borstbeen op. Dit ankert je, geeft ruimte aan je stem 
en geeft je een krachtige ‘presence’ als spreker. En je opent zo jouw lichaam als klankkast. 
 
2. Spreek als iemand die een LANGE ADEM heeft. 
Als je jezelf ankert (stap 1) kun je laag en dipe ademen. Jouw ademhaling is een krachtig instrument om 
spanning te genereren en echt aanwezig te zijn (in het hier en nu – in volle aandacht). Tevens is je adem de 
brandstof voor je stem. Als je je ademhaling beheerst, heb je controle over je stem en klink je krachtig. Als 
je ontspannen en open klinkt, kan de luisteraar in diezelfde ontspanning, moeiteloos naar jouw inhoud 
luisteren.  
 
3. Spreek als iemand die het ACHTERSTE VAN ZIJN TONG durft te laten zien. 
‘het achterste van je tong laten zien, open en eerlijk in zijn communicatie’, het geeft vertrouwen. 
Als je je kaak en tong ontspant, kan de klank vrij resoneren. Je stem heeft ruimte nodig om te klinken; als je 
je kaken vast zet, klink je ook afgemeten en gespannen. “Ruimte in jou” genereert ook meer ruimte en 
ontspanning in de interactie. 
 
        Spreken met meer overtuigingskracht: 

• Overtuigingskracht ontstaat niet door hard te praten,  
                maar door ontspanning en variatie in toon, tempo en intontie, dynamiek … pauzes 

• Talk less, say more: overtuigen doe je niet door meer woorden te gebruiken,  
                maar door je woorden bewuster uit te spreken. 

• Verbinding maken met je lichaam en adem geeft meer rust en gewicht aan je woorden. 
• Met stiltes creëer je aandacht, spanning en geef je het publiek tijd om de informatie te verwerken. 
• Stiltes zijn adempauzes om je stem te ontspannen en in je hoofd de volgende zin te formuleren. 
• Kies de juiste toon voor elke situatie. 



Spreken met overtuigingskracht - stem & leiderschap  

 
Lage stemmen worden geassocieerd met autoriteit en leiderschap.  
En is leiderschap een (aangeboren) talent of iets wat je kan trainen. In ieder geval is een stem met 
meer autoriteit en impact wel te trainen, getuige het beroemde voorbeeld van Margaret Thatcher. 
Wij kennen haar als the iron lady, vanwege haar krachtige uitstraling en stem. Maar dat had zij 
aanvankelijk niet.   
Bekijk maar eens de trailer van de film, The Iron Lady, over het leven van Thatcher. Je ziet een jonge 
Thatcher die haar boodschap niet over de bühne krijgt. Ze spreekt met relatief hoge ‘dunne’ stem 
met een lieflijke melodie. In de politieke debatten, waar de emoties vaak hoog oplopen, klinkt het 
schril en onbeholpen. “The voice it is too high and has no authority”. Ja, ze wordt gehoond in de, 
door mannen gedomineerde, politieke arena. 
Op advies van theater icoon Lawrence Olivier werkt Thatcher daarom jarenlang met een stemcoach 
(Kate Fleming) om letterlijk meer gewicht te geven aan haar boodschap. Ze werkt aan houding, adem 
en stem (o.a. gapen en neuriën) en met resultaat. Het fragment op youtube “Thatcher before and 
after voicetraining” getuigt van meer rijkheid en gelaagdheid in haar klank. Haar woorden krijgen 
letterlijk meer gewicht. Ze beheerst haar stem feilloos en leert met pauzes en intonatie haar 
woorden kracht bij te zetten.  Meryl Streep, die als geen ander in de stem van Thatcher moest 
kruipen voor deze rol, kwalificeert Thatcher’s getrainde stem als: “Een diepe verankerde stem, met 
een ademkracht als die van een stoomtrein die ze inzette om eigenlijk niet onderbroken te kunnen 
worden! Daarnaast heeft ze een unieke manier van woorden beklemtonen…” 
 
Van Talking Head naar Talking Being; van spreken naar klinken 
Door de stemtraining spreekt ze minder als een talking head en heeft de stem meer ‘body’ gekregen. 
De stem klinkt niet uit de keel maar op de adem en resoneert in het lichaam als klankkast. Anders 
gezegd, ze zet haar lichaam eronder: ‘she embodies her message’. Haar koosnaampje Maggie wordt 
haar zelden nog spontaan toegedicht: Thatcher is en klinkt als de Iron Lady: standvastig, 
zelfverzekerd en ferm. 
 
Ben jij op zoek naar meer stemkracht?  
 
Stemkracht krijg je niet door met meer kracht te spreken. Probeer dus niet te 
spreken als een krachtige kerel; als je kracht zet en probeert de stem lager te 
kleuren, klinkt het geknepen en te agressief. Stemkracht krijg je door op zoek te 
gaan naar RESONANTIE door de optimale afstemming van adem, lijf en stem.  
Resonantie vraagt om RUIMTE. Het begint met open en energiek staan; daarvoor 
moet je letterlijk ruimte durven innemen. Deze fysieke basis geeft naast meer 
stemkracht ook meer vertrouwen en versterkt zo jouw totale uitstraling.   
 
Een eerste indruk wordt gemaakt op competentie én warmte. Gebruik daarom 
naast een rijke krachtige stem ook jouw vrouwelijke charme (oogcontact, 
uitstraling, je glimlach). Kortom versterk jezelf vanuit jouw authentieke kracht , 
Spreek niet als een kerel maar als een VROUW met BALLEN! 
 
 
                              
                    ------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. Mariska Wessel coacht professionals die hun impact willen vergroten op het gebied van  
presentatie,  communicatie en leiderschap. Zij heeft jarenlange ervaring als trainer in het bedrijfsleven,  
bij de overheid en op universiteiten. Tot haar klantenkring behoren CEO’s, managers, consultants, 
wethouders, artsen, academici, advocaten, ondernemers, sprekers etc.. 
Mariska studeerde cultuurmanagement aan de U.v.A. en is opgeleid als klassiek zangeres aan het 
conservatorium (ArtEZ). Naast haar podiumervaring als zangeres is ze breed onderlegd in presentatie  
-en communicatietechnieken en opgeleid tot certified SCILperformance coach. Mariska traint zowel in  
het Nederlands als Engels. In 2019 werd zij opgeleid door Steve Knight (Art of Comms) als business 
communication coach voor Insead Business School. De eerste training stond gepland voor juli 2020  
maar is door de Coronacrisis uitgesteld. 
 
 
 

  
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


