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OVER

ANOUK 

EN VOICE

TRAINING

CENTRE

Als ervaren stemcoach en logopedist ben

ik de voorbije 5 jaar uitsluitend bezig

geweest met de begeleiding van mensen

met stemproblemen, professionele

sprekers en zangers. Zo heb ik reeds

samengewerkt met tal van bedrijven en

organisaties. Doorheen de jaren merkte ik

dat heel wat politici, ondernemers,

advocaten, journalisten en publieke figuren

ontzettend veel theoretische kennis hadden

maar hun     persoonlijke ontwikkeling vaak

als laatste op hun lijstje zetten. Perfecte

voorbereiding of niet, desondanks

bereikten zij toch niet het gewenste    

 resultaat. 

 

Uit onderzoek is reeds decennia bekend

dat de inhoud van je verhaal ondergeschikt

is aan de verbale en non-verbale aspecten

van je     communicatie. 

Anderzijds wil ik andere stem- en

zangcoaches begeleiden in de kunst van

het vak. Zo ben ik continu op zoek naar

nieuwe ontwikkelingen en materialen. Het is

belangrijk om theoretische kennis om te

zetten in zeer praktische oefeningen

waarvan het effect op spreekvaardigheden

en communicatie is bewezen. Mijn aanpak

is no nonsens en zeer resultaatgericht

vanuit mijn medische en wetenschappelijke

achtergrond. 

 

Als spreker begeleid ik bedrijven bij hun

podcast in onze eigen podcaststudio in

Elsene of op verplaatsing. Aanvullend is er

technische bijstand, coaching of kan je mij

betrekken als host bij je podcast. 

 

Alles over stem, communicatie en

podcasting vind je bij Voice Training Centre.

Met Voice Training

Centre wil ik enerzijds

sprekers en

ondernemers

begeleiden om hun

boodschap helderder

te krijgen door middel

van stemtechnieken,

articulatie, intonatie,

presentatietechnieken,

storytelling en zoveel

meer. 



PRO

GRA

MMA

2021

25 OKTOBER 

Smaak- en reukrevalidatie na
laryngectomie 
Annelies Labaere

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

KEY SPEAKERS

Annelies Labaere

Charlotte Van de Pol

Nathalie Gors

"See the

person, not

the symptom."
– Anouk De Vleeschhauwer

docent Thomas More
hogeschool

Stem in de plooi 

Stem in de plooi

22 NOVEMBER

Basistechnieken voor
stemtherapie 
Anouk De Vleeschhauwer

23 NOVEMBER

Over adem en ademsteun 
Anouk De Vleeschhauwer

24 NOVEMBER

Kinesiotaping in de praktijk 

Anouk De Vleeschhauwer

29 NOVEMBER

Stem door de jaren heen: van
kinderheesheid tot presbyfonie
Anouk De Vleeschhauwer, Charlotte

Van de Pol en Nathalie Gors 

3 DECEMBER 

Digitaliseren: time-mangameet &
patiëntondersteuning
Anouk De Vleeschhauwer

8 DECEMBER

Authentiek articuleren

Anouk De Vleeschhauwer 

10 DECEMBER

Van idee tot podcast

Anouk De Vleeschhauwer

11 DECEMBER

Meer impact maken met je
verhaal
Anouk De Vleeschhauwer



LOCATIE
The Ruby is een evenementenlocatie tussen Antwerpen
en Brussel. Het Rubenskasteel zorgt voor de nodige
magie tijdens onze workshop. 

Rust en kalmerende omgevingen zorgen ervoor dat het
een inspirerende bijscholing wordt waar je gezellig kan
bijpraten met collega's met een lekkere mocktail en
lunch.  

Met de auto is The Ruby zeer gemakkelijk bereikbaar.
Met het openbaar vervoer is het zo'n 25 minuten
wandelen vanuit het dichtsbijzijnde treinstation
'Eppegem'. Eventueel kan Anouk je aan het station
komen ophalen. 

Adres

Steendreef 77, 1982 Elewijt (Zemst)

Bereikbaarheid

5 minuten van de snelweg E19 (Brussel-Antwerpen)

Parking

Parkeren kan gemakkelijk tussen de bomen op de dreef



PRAKTISCH
Bij elke workshop zal er een online cursus en materiaal worden voorzien. Het materiaal en

certificaat zal je ter plaatse krijgen. Je krijgt nadien toegang tot de online cursus. Bij elke

online cursus wordt er vierjaarlijks een online live sessie georganiseerd waar je tevens

toegang tot hebt. 

Alles wordt ter plaatse voor jou voorzien: drank, lunch en leuke collega's. 

Lees onze algemene voorwaarden op de laatste pagina voor annulaties en andere zaken.  

Scan en schrijf je meteen in!

Betalen via KMO-portefeuille?

Mail dan naar info@voicetrainingcentre.org
Let op: betaling via factuur, niet via de website.



Smaak- en reukrevalidatie na laryngectomie

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot logopedisten die zich willen verdiepen in de behandeling van

gelaryngectomeerden. 

 

299,00€
incl. btw 

Verbeter jouw therapeutische vaardigheden met een praktische cursus. Leer

hoe je gelaryngectomeerden kan begeleiden in verband met hun spraak en

reuk.

Ga aan de slag met verschillende materialen en het reinigen van de verschillende

canules en materialen. 

Leer de verschillende mogelijkheden aan voor spraakrevalidatie na

laryngectomie.  

Handige tools en tips voor reukrevalidatie na laryngectomie 

Leer wat de aandachtspunten zijn en contra-indicaties.

Annelies Labaere

docent Thomas More hogeschool
25 OKTOBER
9u30 - 16u30

Geen korting meer

beschikbaar. 

 

Slechts beperkt

aantal plaatsen

per workshop. 

Verdiep je in de begeleiding van gelaryngectomeerden. Naast algemene aspecten

wordt er uitgebreid ingegaan op spraak- en reukrevalidatie. 



Basistechnieken voor stemtherapie

22 NOVEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Je bent geïnteresseerd in stemtherapie maar weet niet goed waar je moet

beginnen.

Je wil leuk materiaal aanbieden aan je cliënten maar ziet door het bos de bomen

niet meer.

Je gebruikt steeds dezelfde oefeningen en kan weinig variëren in je therapie.

Je vindt het moeilijk om je therapie voldoende op te bouwen.

Leuk materiaal waarmee je meteen aan de slag kan.

Een duidelijke structuur en handvaten om jouw therapie meer kracht bij te

zetten.

Uitgeschreven oefeningen die je kan gebruiken in je praktijk

De mogelijkheid hebben om na een cursus nog vragen te kunnen stellen.

Voor wie?

Voor logopedisten met interesse in stemtherapie. Er

is geen voorkennis noodzakelijk. 

423,00€
incl. btw 

Stemtherapie is een vak apart. Vele logopedisten weten niet goed waar ze moeten

starten en hebben niet het juiste materiaal voor handen. Leer een aantal zeer

praktische basistechnieken en verbeter jouw therapeutische vaardigheden!

Inclusief materiaal en online cursus

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

323,00€ voor

eerste 5

deelnemers. 



Over adem en ademsteun

23 NOVEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Ademhaling en ademsteun is een vaak gehoord begrip binnen stemtherapie. Heb jij

als logopedist nood aan nieuwe inzichten en leuk materiaal om je therapie te

verrijken?

Je wil werken aan ademhaling maar weet niet goed waar je moet starten.

Jouw variatie in oefeningen blijft zeer beperkt en je keert steeds terug naar

dezelfde oefeningen.

Ademsteun blijft een vaag concept en je weet niet goed hoe je dit moet

toepassen in je therapie.

Je hebt weinig, professioneel materiaal voor handen en wil mensen niet met

speelgoed laten oefenen.

Je hebt geen duidelijke oefenopbouw voor ademhaling .

Professioneel en origineel materiaal ontvangen waarmee je thuis meteen aan de

slag kan.

Levenslang blijven bijleren over ademhaling.

Op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke evidentie in verband met

ademhaling.

Leren hoe je jouw therapie meer kan variëren en hoe je een duidelijke

oefenopbouw aanleert.

Inclusief materiaal en online cursus
Voor wie?

Er is geen voorkennis vereist. Geschikt voor

logopedisten, zangdocenten en iedereen die

geïnteresseerd is om meer te leren over ademhaling

en ademsteun.

329,90€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

229,90€ voor

eerste 5

deelnemers. 



Kinesiotaping in de praktijk

24 NOVEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Verbeter jouw therapeutische vaardigheden met een praktische cursus. Leer hoe je

deze techniek onder de knie kan krijgen en pas het meteen toe bij jezelf of jouw

cliënten.

Leer deze techniek aan en pas het onmiddellijk toe bij jouw cliënten.
Leer meer over spanningsgerelateerde klachten bij stemproblemen.  
Ga aan de slag met Vibrant Voice Technique als thuisbegeleiding voor je
cliënten en ontdek tal van andere oefeningen. 
Leer wat deze techniek kan betekenen voor jouw therapie en wanneer je het
kan toepassen. 
Blijf op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van deze techniek.  

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot logopedisten. Er

wordt uitgebreid ingegaan op

wetenschappelijke evidentie en anatomie.

Geen korting meer

beschikbaar. 

 

Slechts beperkt

aantal plaatsen

per workshop. 337,00€
incl. btw 

Inclusief materiaal en online cursus



Stem door de jaren heen: van kinderheesheid tot presbyfonie

29 NOVEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Charlotte Van de Pol

Nathalie Gors

Stem in de plooi 

Stem in de plooi

Onze stem en stemapparaat ontwikkelt door de jaren heen. Dit is een interessante

evolutie en kan verschillende stemstoornissen tot gevolg hebben.  Het theoretische

luik wordt uitgelegd door Anouk, gevolg door een praktische namiddag met het

materiaal van Stem in de plooi. 

Ontwikkel een kritische blik omtrent de behandeling van verschillende

stemstoornissen en krijg een update van de laatste wetenschappelijke

bevindingen.

Leer hoe de stem ontwikkelt en hoe je dit verstaanbaar kan uitleggen aan jouw

patiënt.

Praktische opbouw van oefeningen voor kinderheesheid en presbyfonie.

Verrijk jouw behandelingen met praktische oefeningen die worden aangeleerd

voor thuisbegeleiding .

Leer wat de aandachtspunten zijn en contra-indicaties.

Ga aan de slag met het materiaal van Stem in de plooi. 

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot logopedisten. Er wordt

uitgebreid ingegaan op wetenschappelijke evidentie

en anatomie.

448,95€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

348,85€ voor

eerste 5

deelnemers. 



Digitaliseren: time-management & patiëntondersteuning

3 DECEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Onze job als logopedist is veel meer dan patiëntencontact. Tussen patiënten door

ben je bezig met administratie, verslagen, voorbereidingen, bellen naar mutualiteiten

en artsen... Tijd om alles te digitaliseren en om 2021 een jaar te maken van

verandering want het kan anders!

Je wil jouw patiënten beter begeleiden na de therapie maar weet niet goed hoe.
Je bent uren bezig aan voorbereidingen en in het weekend moet je nog eens
achterstallige administratie afwerken.
Je blijft meer en meer patiënten behandelen zonder te weten hoe het anders kan.
Je kan de instroom van patiënten niet efficiënt beheren en overspoelt in
telefoontjes, mails en teamgesprekken om alles op de volgen. 

Je wil meer controle over je work-life balance en meer inzicht in de mogelijkheden
als logopedist.
Concrete tips en handvaten om je leven als logopedist anders te organiseren en
efficiënter te werken.
Je wil rust vinden in de chaos van de vele taken die je moet volbrengen als
logopedist.
Je wil je patiënten beter begeleiden in minder tijd zonder in te boeten aan kwaliteit.  

Voor wie?

Dit traject is specifiek ontworpen voor logodisten. Er is geen voorkennis

vereist.

299,00€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

199,00€ voor

eerste 5

deelnemers. 



“Anouk is heel gedreven en werkt kwaliteitsgericht. De cursus is hier een weerspiegeling

van. De cursus daagt uit en heeft de ondernemer in mij gevoed.”

“Een goede cursus, een aanvulling voor elke logopedist! Verschillende domeinen worden

aangehaald, dus elke logopedist kan hiervan bijleren!”

"Het traject digitaliseren was voor ons als praktijk een zeer waardevol traject. We zien hier te

weinig over in de richtingen. Anouk bracht veel kennis, rust en orde in de chaos."

"Het traject digitaliseren gaat niet enkel om het automatiseren van administratie,

voorbereidingen, mailverkeer, ... Het heeft mij doen nadenken over hoe ik mijn job kan en wil

uitoefenen nu maar evengoed over 10 jaar. De invulling van een agenda waarin de

combinatie werk-gezin-zelfzorg haalbaar wordt EN dit alles met financiële vrijheid is een

echte eyeopener geweest. Dit is mijn nieuwe streefdoel!"

"De cursus digitaliseren is een absolute aanrader voor collega's die het anders willen! Tot

voor de cursus zag ik mijzelf niet als volledig zelfstandige logopediste. Terwijl ik deze job wel

ontzettend graag doe! Mijn problemen: time management , geen inzicht in eigen financiën, ik

zag de combinatie met mijn gezinsleven niet. De cursus en het enthousiasme van Anouk

zette mij aan om voor mijn passie en geluk te gaan! Ze geeft zeer concrete handvaten

waarmee je onmiddellijk aan de slag kan." 

Over digitaliseren...



Authentiek articuleren

8 DECEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Voor wie?

Er is geen voorkennis vereist. Deze workshop richt zich tot iedereen die zijn of haar

uitspraak wil verbeteren. 

339,00€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

239,00€ voor

eerste 5

deelnemers. 

In deze workshop leer je hoe je jouw spraakverstaanbaarheid kan verbeteren zonder

je authenticiteit te verliezen. Heel vaak krijg ik de vraag van mensen dat ze duidelijker

willen praten, met minder dialectinvloeden maar daarnaast wil je je jezelf niet

verliezen. Concrete oefeningen en uitleg zetten je op weg om zelf aan de slag te gaan.

Het verschil en de overeenkomsten tussen de Nederlandse en Engelse

articulatie.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Het verschil tussen verschillende dialecten.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Hoe je verstaanbaarder kunt spreken en waar je op moet letten.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Leren je klinkers, medeklinkers en tweeklanken verzorgen

Hoe je authentiek blijft en toch je spraakverstaanbaarheid kan verbeteren.



Van idee tot podcast

10 DECEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

379,00€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

279,00€ voor

eerste 5

deelnemers. 

Heb je altijd al zelf een podcast willen opnemen maar weet je niet waar je moet

beginnen? Daarnaast kan het erg lastig zijn om een goed verhaal op te bouwen voor

je podcast en wil je dat mensen geïnteresseerd blijven van begin to het einde. Wel, in

deze workshop leer ik je hoe je een eigen podcast kan opnemen maar nog

belangrijker, hoe je een podcast interessant maakt. Je stem is hierbij een zeer

belangrijke factor. Laat dat nu net mijn specialiteit zijn!

Voor wie?

Er is geen voorkennis vereist. Deze workshop richt zich tot iedereen die een eigen podcast

wil starten of zijn/ haar podcast wil verbeteren. 

Technische vaardigheden over microfoons en akoestiek. ⠀⠀⠀⠀⠀

Het stappenplan om jouw podcast online te plaatsen en verschillende

programma's.⠀⠀⠀⠀

Het vormgeven van een idee tot een podcast. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Inzetten van intonatie om je verhaal interessant te maken.

Ademhalingstechnieken zodanig dat je niet naar adem aan het happen bent

tijdens je podcast.

Leer over verschillende soorten podcasts.⠀



Meer impact maken met je verhaal 

11 DECEMBER
9u30 - 16u30

Anouk De Vleeschhauwer

Voice Training Centre

Verliezen mensen vaak de draad tijdens het luisteren van jouw cursus, podcast of

presentatie? Kan je jezelf niet krachtig genoeg uitdrukken voor een publiek? In deze 

 workshop leer je hoe je jouw verhaal interessanter kan maken en daarnaast hoe je

krachtiger kan overkomen naar je publiek. Je gaat aan de slag met oefeningen

omtrent storytelling, het opbouwen van een goede presentatie, ademhaling, intonatie

en non-verbale communicatie. 

299,00€
incl. btw 

Schrijf je snel in en

ontvang 100€
korting.

 

199,00€ voor

eerste 5

deelnemers. 

Voor wie?

Er is geen voorkennis vereist. Deze workshop richt zich tot iedereen die zijn of haar

merkverhaal sterker wil maken, meer wil leren over storytelling en verhaalopbouw. 

Het opbouwen van een interessant verhaal. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

De kracht van storytelling.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Hoe jij jouw luisteraars kan boeien met jouw intonatie. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Krachtige non-verbale communicatie.

Ademhalingstechnieken om je stem te versterken.

Leer hoe je jouw publiek kan betrekken in je verhaal.



1. Inschrijving

Neem telefonisch contact op met ons of de datum en de activiteit van uw keuze nog vrij zijn om er een optie op te nemen. Deze optie blijft

14 dagen geldig. Indien er na 14 dagen geen schriftelijke reservatie volgt, dan vervalt uw optie. Onze offerte blijft behoudens tijdige

reservatie volledig vrijblijvend.

Een schriftelijke reservatie gebeurt door het terugsturen van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier per brief of per fax.

Een voorschot dient betaald te worden na de schriftelijke reservatie. Elke inschrijving is enkel voor de klant toepasbaar. De online

cursussen of cursusmateriaal mag ik geen geval gedeeld worden met derden.

 

2. Betaling :

Betaling gebeurt contant na ontvangst van de factuur behalve indien anders schriftelijk overeengekomen :

Het saldo wordt tijdens de activiteit afgerekend met speciën. Bij laattijdige reservatie wordt de totale som afgerekend op de dag van de

activiteit zelf.

Het niet tijdig verrichten van de betaling betekent geenszins dat het contract is opgeheven.

Bij niet betaling van de factuur op de opgegeven datum zal deze na vergeefse ingebrekestelling verhoogd worden met 12 % met een

minimum van 40 Euro en een maximum van 1900 Euro, bovendien zal een contractuele rente van 12 % aangerekend worden.

3. Prijs :

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro.

In onze prijzen zijn de begeleiding, het specifiek materiaal, de administratie en de organisatie begrepen. Voice Training Centre bv behoudt

zich het recht de prijzen ten allen tijde aan te passen aan prijsschommelingen van leveranciers.

4. Afwezigheid :

Afwezigen op het gereserveerde aantal dienen de volledige prijs te betalen. Veranderingen in de aantallen dienen ten laatste 15 dagen voor

de activiteit schriftelijk medegedeeld te worden. Het minimum aantal wordt echter steeds aangerekend.

5. Annulatie :

De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.

De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie : tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som

minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som

minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som.

In afwijking van het bovenstaande wordt steeds een minimum van 50 euro excl. BTW aangerekend.

6. Annulatie door Voice Training Centre :

De organisatie behoudt het recht om in geval van buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden, materiaalgebruik, etc.) de

activiteiten te annuleren of om via samenspraak met de klant de activiteiten te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.

Bij volledige annulatie door Voice Training Centre krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal

terugbetaald. Bij een gewijzigde activiteit of passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend. De klant heeft echter onder geen

beding recht op een schadevergoeding.

7. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Voice Training Centre afkomstige of door hem gebruikte of ontworpen

werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. zijn en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend

eigendom van Voice Training Centre, een en ander ongeacht het aandeel van de klant zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming

van de hierboven bedoelde programma's, ontwerpen, werkwijzen etc.

Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijke aan Voice Training Centre

voorbehouden.

8. Aansprakelijkheid

Voice Training Centre en de begeleiders kunnen onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor :

- diefstal of verlies van goederen van de deelnemers;

- lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemer(s)door de deelnemer(s) of door derden;

- lichamelijke of stoffelijke schade berokkend door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen medegedeeld door

Voice Training Centre en/of begeleiders.

Alle materialen die door ons bij een activiteit ter beschikking gesteld worden, dienen in geval van verlies of schade door de deelnemer(s)

vergoed te worden.

Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie... )van de deelnemers dat een invloed zou kunnen hebben op de uitoefening van de gekozen

activiteit, alsook het niet kunnen zwemmen, dient vooraf schriftelijk medegedeeld te worden.

In ieder geval wordt de schade steeds beperkt tot het factuurbedrag en kan niet meer bedragen dan de eventuele tussenkomst van de

verzekeraar.

9. Geschillen :

Klachten moeten steeds aangetekend 8 dagen na de feiten bij Voice Training Centre! aankomen.

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

         




