
EEN LEZING OF WORKSHOP VAN PACELLE 
 
Hoe werkt invloed en overtuigen? Het beste uit alle meters 
beïnvloedingspsychologie. Instant charisma & impact.  
 
Glashelder inzicht in de beïnvloedingspsychologie, 
overtuigen en overtuigingskracht.  
Van Goethem ontdekte de wetmatigheden en komt ze 
onthullen met harde logica, groot relativeringsvermogen & 
onthutsend eenvoudige instant-bruikbare tips.  
De precieze invulling van een lezing of workshop wordt 
natuurlijk samen met u bepaald. Nederlands of Engels.  
 
Ontdek de beproefde en geroemde methode uit de 
bestseller.  
 
 

‘I’ve come to know Pacelle 
 as a warm, charismatic , inspiring speaker 

 who understands both the art & science of persuasion.  
She brilliantly captures the lessons  

about how to persuade and inspire’ 
Jon Favreau, Former Director of Speechwriting  

for President Barack Obama 
 

‘Pacelle helps you to discover your inner king and 
your natural persuasive talents’  

Ben Tiggelaar, Managementgoeroe 
 

'Steengoed'  
Michel Emmerik, Hard Werken 

 
'Voortreffelijk spreker'  

Hans Groen, Directeur Focus Conferences 



INSPIRATIE VOOR UW SEMINAR  

ü  Korte Breintheorie: De Psychologie van Overtuigen 
ü Ontdek je eigen charisma: De Stijlen van Overtuigen 
ü  Leren van Barack Obama, Angela Merkel & Top Gear: Verbluffende 

technieken en best practices   
 
SPECIAL TOPICS:  
ü De Ice bucket challenge vs Ritsen: Wat maakt campagnes overtuigend 
ü  Branding: Overtuigen als merk of organisatie  
ü Altijd Gelijk of Verleiden: Verbluffende stemtechnieken 
ü Macht & Het Spel: Hoe werk je rond politiek & agenda’s  
ü Changing People’s Minds: Argumenteren & Macht: Hoe krijg je mensen mee 

‘Most sought after coach’  
Robert Cialdini  

 
’’’Geweldig interessant'  

Pieter-Jan Moorrees, IBM Nederland 
 

‘Leerzaam & verhelderend’ 
Jan Thijs Jager, Adviseur ABN AMRO 

 



PACELLE VAN GOETHEM is onderzoeker, 
schrijver en Nederlands meest gevraagde spreker 
op het gebied van overtuigen, stem en invloed. 
Ze traint de top van politiek en bedrijfsleven in 
overtuigen. Ze ontwikkelde een methode om je 
persoonlijke overtuigingskracht direct te 
vergroten en je de fijne kneepjes van overtuigen 
eigen te maken.  
 
Naast coaching verzorgt Pacelle lezingen en 
seminars in binnen- en buitenland, voor onder 
andere the Institute for Management Studies, 
IFBD, Assemblee, Athenas, Focus Conferences, 
Speakers Academy en Denkproducties. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

‘Inspirerend, pragmatisch en recht 
op de man af’ 

Bo Melis, Business Analist KPN 
 

‘Verpletterende spreker’ 
Richard Kemper, Cabaretier 

 
‘De diamant van de dag’  

Otto Seijler, Nutreco 



Wilt u meer informatie of Pacelle boeken,  
dan kunt u bellen met Merel de Graaf  
op kantoor +3123-5402421  
of mailt u ons op 
info@pacellevangoethem.nl  

30 tot 90 minuten € 3.720,00 

1 dagdeel (3 uren) € 4.880,00 

1 dag (6 uren) € 7.230,00 

Voorbereiding op locatie (excl. reiskosten) € 750,00 

Tarieven exclusief 21% btw, inclusief telefonische voorbespreking, 
voorbereiding & reiskosten. Bent u vaste klant of wilt u meerdere 
lezingen? Informeer dan naar het gereduceerd tarief 

ONZE TARIEVEN 


