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OFFERTE             

“Videotraining JOUW STEM ALS POWERTOOL” 

 

Opdrachtgever : Kathleen Moens & Erwin Vandenbogaert 

Doelgroep: Callcentermedewerkers van Soleo 

Datum: 21-05-2021 

 

Geachte mevrouw Moens en meneer Vandeboogaert. 

Met genoegen stuur ik u bij deze de offerte voor een online videoSTEMtraining 

voor uw callcentermedewerkers, met als doel het ziekteverzuim in uw bedrijf 

te verminderen. 

Deze videotraining zal uw medewerkers helpen bij het goed gebruiken en 

onderhouden van hun stem, welke zo belangrijk is voor hun functie. 

Middels praktische, korte, duidelijke en informatieve video’s zullen zij kennis en 

vaardigheden gaan ontwikkelen die grote positieve gevolgen zullen hebben op 

hun persoonlijke ontwikkeling en op het klantcontact! 

Tevens worden zij vaardiger in stem en spreekskills. Stempreventie is daarbij 1 

van de belangrijkste pijlers om het ziekteverzuim in uw bedrijf te verlagen. Hier 

zal dus veel aandacht aan besteed worden!   
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INHOUD 

Inhoud van de Videotraining ziet er als volgt uit: 

- 1 introductie  video 

 

- 10 themavideo’s van ongeveer . 10 min (opgenomen met hd-kwaliteit 

zoals te horenen te zien is in bijgevoegde video. Wel verpakt in 

aantrekkelijke terminologie!  Het volgende van de numeriek geniet de 

voorkeur, maar het materiaal kan ook los bekeken worden per 

onderwerp. Videotraining blijft eigendom van Werkende Stemmen. 

 

1 Het doel van de training!  

2 Stemregels (hoe je stem gezond te houden) 

3 stem en houding  

4 stem en adem 

5 natuurlijke stem 

6 stem en volume  

7 Stem en intonatie 

8 Stem en spreektempo 

9 Stem en articulatie 

10 Stem en expressie   

 

- Bubbelmateriaal om de stem goed te trainen en te onderhouden, ook 

bekend als Lax Vox zie deze korte instructie video voor meer informatie 

https://www.youtube.com/watch?v=nIAYE6y0QCQ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nIAYE6y0QCQ
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KOSTEN: 

Zie bijlage Offerte. 

Optioneel 1: Individuele sessies, via zoom of persoonlijk  

Optioneel 2: Maandelijks bezoek op locatie (persoonlijke begeleiding, 1 op 1 

sessies met medewerkers) 

 

Bijgevoegd tevens een offerte video, waarin ik mijn manier van werken laat 

zien en waarin ik de verschillen uiteenzet tussen e-learning en videotraining. 

 

Ik kijk met belangstelling uit naar jullie opdracht en een fijne samenwerking. 

 

 

 

Met vriendelijke groet    Voor akkoord: 

 

Janine de Widt     Mw Moens/ Dhr Vandenboogaert 

Werkende stemmen    Soleo 

 

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

 

 

 

Geldigheid offerte:  21-06-2021 

Betalingsconditie:   Binnen 30 dagen na akkoord 

Leveringsdatum:   Nader overeen te komen 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: VideoOfferte, en Offerte 


