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2-DAAGSE MASTERCLASS OVERTUIGEN 
DOOR PACELLE VAN GOETHEM 
 
Maximaliseer je persoonlijke overtuigingskracht.  

Leer van Nederlands meest gevraagde overtuigexpert om anderen mee te krijgen.  

Maak je stijl en stem onweerstaanbaar. 

 

IMPACT MADE EASY 
Tijdens deze masterclass leer je je persoonlijke overtuigingskracht versterken. Ontdek je stijl 

van overtuigen en hoe je deze kunt versterken. Een krachtige indruk maken. Meer bereiken 

met je stem. Anderen meekrijgen met je beleid, visie of plannen. Inspireren, meer invloed 

en ontspannen netwerken. Je inhoud overtuigender: argumenten kiezen en stevig & helder 

brengen. Gehoord en begrepen te worden. 

 

Al meer dan 150 groepen gingen je voor en versterkten hun persoonlijke 

overtuigingskracht tijdens de 2-daagse Masterclass Overtuigen van Pacelle van Goethem. 

Enkele reacties van deelnemers: 

 

Heel erg goed 
Ilja de Vlaam, Director Sales Benelux, Russel Investments 

 

Pacelle is energiek en betrokken. De Masterclass erg praktisch toepasbaar! 
Jan Hein van der Veeken, Salesmanager Private Banking, Van Lanschot Bankiers 

 

Ik ga dit zeker gebruiken en er mijn voordeel mee doen. DANK. 
Sander Boschma, Gemeenteraadslid D’66 Hillegom 

PERSOONLIJK 
In een unieke kleinschalige setting word je getraind door Nederlands overtuigexpert 

Pacelle van Goethem en door regisseur Marlotte van Hasselt of Henk Witteman. Doordat je 

2 dagen onafgebroken en intensief traint, haal je echte en indrukwekkende resultaten. Je 

weet hoe je jezelf en je boodschap overtuigend kunt brengen.  
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HIGH INTENSITY HIGH EFFECTIVITY  
• Telefonische intake vooraf 

• Kleine groep (maximaal 8 deelnemers!) 

• Snelle inzichten direct uitproberen in ultrakorte oefeningen 

• Persoonlijke analyse van Pacelle van Goethem & van een regisseur 

• 2 dagen onafgebroken training van Pacelle van Goethem inclusief avond, overnachting, 

diner, ontbijt, lunch (2x) 

• Inclusief IJs verkopen aan Eskimo’s, de psychologie van overtuigen. Hét standaardwerk 

op het gebied van overtuigen van Pacelle van Goethem 

 

PACELLE VAN GOETHEM 
De Masterclass Overtuigen is ontworpen en wordt gegeven door Pacelle van Goethem. 

Pacelle traint de top van politiek en bedrijfsleven in persoonlijke overtuigingskracht en is 

een veelgevraagd spreker op het gebied van overtuigen, stem en invloed. Zij ontwikkelde 

een methode om direct je persoonlijke overtuigingskracht te vergroten en de fijne kneepjes 

van overtuigen eigen te maken.  

 
DATA MASTERCLASSES 2018 
Kijk op onze website voor de meest up-to-date beschikbaarheid. 

 

De Masterclass Overtuigen vindt plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Deelnameprijs: 

€1.950,00 exclusief 21% btw, inclusief lunch (2x), diner, overnachting en ontbijt. Let op: 

Voor deze 2-daagse masterclass is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

 
MEER INFORMATIE OF INSCHRIJVEN? 
Wil je meer informatie over de 2-daagse Masterclass of inschrijven? Kijk op 

www.pacellevangoethem.nl, stuur een e-mail naar info@pacellevangoethem.nl of bel  

Merel de Graaf op +31 (0)23 5402 421. 
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2-DAAGSE MASTERCLASS OVERTUIGEN 
DOOR PACELLE VAN GOETHEM 
 

DAG 1 
BLOK 1   DE PSYCHOLOGIE VAN OVERTUIGEN  

De belangrijkste inzichten: wat gebeurt er in onze hersenen bij overtuigen, 
wat moet je doen om anderen mee te krijgen? Eerste indruk: hoe kom je 
over? Het Model van Invloed. De Koning: Doe de ‘beste oefening ooit’ (oud-
deelnemer).  

 
BLOK 2  METHODE PERSOONLIJKE OVERTUIGINGSKRACHT    

De 3 stijlen van overtuigen. Wat is je eigen stijl en hoe kun je je stijl 
versterken? Aan de hand van filmvoorbeelden en best practices analyseren 
we wat de meest succesvolle beïnvloeders goed doen en oefen je 
doorlopend zelf om te testen of het bij je past en hoe je dit in de praktijk 
kunt brengen.  

 
BLOK 3  OVERTUIGEN MET STEMTECHNIEKEN   

Ontdek verbluffende technieken. Met je stem onmiddellijk autoriteit hebben 
of mensen onbewust mee krijgen. Je stem optimaal gebruiken.  

 
DAG 2 

BLOK 4  NONVERBALE MASTERCLASS MET REGISEUR   
Persoonlijke analyse van Pacelle. Persoonlijke aanwijzingen van een 
regisseur. Hoe kom je nonverbaal over? Fysieke extra mogelijkheden voor 
overtuigen. Inschatten van de ander. Kunnen ontspannen en improviseren 
onder druk. Zonder wrijving geen glans: overtuigen in lastige situaties.  

 
BLOK 5  INHOUDELIJKE OVERTUIGINGSKRACHT  

& JE ONWEERSTAANBARE STIJL & STEM    
Inhoudelijk overtuigen. Hoe organiseer je je inhoud het beste? Wat zijn de 

beste tips om je boodschap te brengen en mensen mee te krijgen? 

Argumentenkeuze en plannen inspirerend kunnen vertellen. Alles toepassen. 

Keuze van de beste tips voor jezelf. 


