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De beste technieken in overtuigen en beïnvloeden 

Veel mensen denken dat ze kunnen volstaan met inhoudelijke voorbereiding: ‘een goed plan 

verkoopt zichzelf’. Toch? Niets is minder waar! Goede inhoud is relevant, maar de verbale 

verpakking bepaalt het échte effect. Woorden ZIJN daden!

Het elegante broertje van indoctrineren

Verbaal meesterschap is het vermogen anderen te beïnvloeden met woorden. 

Trefzeker de juiste snaar te raken. De aandacht te ‘nemen’ om die daarna nooit meer  

af te geven. Het kan! 

Meer verbale slagkracht

In dit seminar laat Remco Claassen zien hoe je jouw verbale slagkracht ernstig vergroot. Hij 

laat zien welke vragen je jezelf moet stellen voordat je je mond opent. En hoe je daarna de 

meest krachtige en verfijnde verbale technieken inzet om mensen om je vinger te winden.

WIL JE MEER INVLOED IN VERGADERINGEN? 

WIL JE EEN PRESENTATIE GEVEN DIE NIEMAND VERGEET?

WIL JE DIE ENE BELANGRIJKE PITCH WINNEN? 

100% nuttig, toepasbaar, energiek, dynamisch, 
zinvol, effectief, leuk. One of a kind. 
Ingrid Poot, Movimento

WIL JE MEER INVLOED IN VERGADERINGEN?

WIL JE EEN PRESENTATIE GEVEN DIE NIEMAND VERGEET?

WIL JE DIE ENE BELANGRIJKE PITCH WINNEN?



REMCO CLAASSEN

Remco Claassen wordt door velen gezien als  

de beste leiderschapstrainer van Nederland.  

Zijn seminars maken een diepe, onuitwisbare 

indruk op deelnemers. Met zijn opzienbare stijl is 

Remco al jaren de best beoordeelde docent bij 

DenkProducties. 

Tijdens ‘Verbaal Meesterschap’ geeft hij het 

geheim van zijn trainerssucces prijs: hoe maak je 

een onuitwisbare indruk op mensen? Hoe zorg je 

ervoor dat mensen nooit meer vergeten wat jij hen 

te vertellen hebt? De regels daarvoor bundelde 

Remco in zijn derde boek: ‘Verbaal Meesterschap’. 

Sharon Kroes is voormalige Nederlands, 

Europees en wereldkampioen debatteren.  

Hij schreef er een boek over ‘Overtuigend 

debatteren’. Tijdens Verbaal meesterschap laat 

Sharon zien hoe je iemand verbaal omver blaast 

met messcherpe argumenten en waterdichte 

redeneringen. Sharon Kroes krijgt altijd gelijk.

AL 10 JAAR HET BEST BEOORDEELDE SEMINAR!
DenkProducties zet elk jaar de beste docenten en sprekers van Nederland (en daarbuiten) op 

het podium. Alléén maar topkwaliteit. En wat is daarvan het hoogst geëvalueerde programma? 

Juist! De afgelopen 10 jaar was ‘Verbaal Meesterschap’ ons best beoordeelde seminar.

remcoclaassen.nl

Schrijf je in op: verbaalmeesterschap.nl



PROGRAMMA

 09.00 ONTVANGST EN REGISTRATIE  

  09.30 START SEMINAR

 BLOK 1: WAT JE ZEGT BEN JE ZELF

• 3 dimensies van verandering

• Over ego’s en amygdala’s

• Het wij/zij-syndroom

  BLOK 2: WOORDEN ZIJN DADEN

• People are suckers for stories

• Macht komt niet voort uit kennis of vaardigheden

• Tussen de regels door luisteren

BLOK 3: DE JUISTE SNAAR RAKEN

• Aandacht pakken en nooit meer afgeven!

• De 3 pilaren van beïnvloeding

• Op alle manieren ‘binnenkomen’

 BLOK 4: SPREKEN ALS OBAMA

• De retorische geheimen van Obama

• Hoe gebruik je een drieslag?

• Spelen met tegenstellingen

Gastpresentatie van Sharon Kroes, voormalig wereldkampioen debatteren

  BLOK 5: EEN KOFFER TECHNIEKEN ‘VOOR GEVORDERDEN’

• De kracht van hypnose

• Machtige zinnen en hun toepassing

• Geraffineerd spelen met emoties

 21.00 EINDE SEMINAR MET BORREL

24
05
22

Al 10 jaAr het best beoordeelde seminar van DenkProducties!



INFO

  
 

Dinsdag  
 24 mei 2022

  09.30 - 21.00 uur

 AFAS Theater, Leusden  

 
€ 995,- excl. BTW

XXL SEMINAR!
Normaal gesproken is een seminar van 9 tot 5. En ben je bij de borrel volledig murw en ‘platgeluld’. 

Je wilt maar één ding: naar huis! Maar niet bij ‘Verbaal Meesterschap’. Dit seminar bevat extra tijd,  

extra impact en extra technieken: 

*  XXL programma: je krijgt 12 uur seminar voor de prijs van 8. Remco Claassen houdt je van  

09.30 tot 21.00 op het puntje van de stoel. En om 21.00 uur ben je nog steeds fris!

*  XXL impact: na het seminar laten we je niet los. Je krijgt 4 extra video-tips met flashback- 

fragmenten uit het seminar. Plus concrete tips bij toepassing. Dat helpt!

*  XXL technieken: de technieken die naar voren komen tijdens dit seminar zijn schaalbaar en 

toepasbaar. Je kunt ze inzetten in tweegesprekken, vergaderingen en presentaties.

WAT ZEGGEN DEELNEMERS: 

Een unieke benadering, kort maar extreem krachtig met nieuwe inzichten. 
Roger Hendrikx, KPN

Fantastisch! Geboeid van begin tot eind en niet moe!! :)
Eveline Bos, De Efteling 

In één dag meer geleerd over presenteren dan in de afgelopen 25 jaar. 

Remco is goud!
Paul Visser, Delphin Consulting
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GRATIS BOEK
Als deelnemer aan het seminar krijg 

je het boek ‘Verbaal Meesterschap 

2.0’ van Remco Claassen mee naar 

huis. Het ultieme handboek voor 

alle mensen die gehoord willen 

worden met maar liefst 60 pagina’s 

inzichten en technieken die niet in 

Verbaal Meesterschap 1.0 staan.
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WAT KOST HET?

Deze dag kost € 995,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief toffe extra’s, lunch, parkeren etc. 

Op al onze seminars zit een 100% tevredenheids garantie: ze zijn elke euro waard.  

Fijn om te weten. 

GROEPSARRANGEMENTEN: SAMEN BIJSPIJKEREN

Met je collega’s naar een seminar gaan. Dat maakt het toepassen van de inzichten in  

de praktijk veel gemakkelijker: iedereen is bijgespijkerd en kan samen aan de slag. 

VERBAAL
MEESTERSCHAP

97.9%
klanttevredenheid

PE
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Meer informatie en eenvoudig inschrijven:

www.verbaalmeesterschap.nl


