
Ervaringsgerichte vakinhoudelijke bijeenkomst 
Vaktherapeutische beroepen 

 

Workshop: Stemgeheimen   
de non-verbale kant van je stem in het contact met je cliënt 
 
Vaktherapeuten weten als geen ander hoe belangrijk de non-verbale communicatie is in contact met 
je cliënt en zetten dat therapeutisch in via hun medium. Ook onze stem heeft een non-verbale kant: 
intonatie, ritme, klank, volume en tempo van de stem spelen een grotere rol in het gesprek dan wij ons 
vaak bewust zijn. 
 
Datum: Zaterdag 27 oktober 2018 
Tijd: 13.15 - 18.00 uur 
Locatie: La Cappella 
 Oude Velperweg 36A 
 6824 HE Arnhem 
Mobiel: 06-13486648 
 
Doelen: De stem geeft veel informatie over het eigen verhaal van je cliënt. En net zoveel over de 

ruimte die je als therapeut hebt voor dat verhaal. 
 Opeens ‘een kikker’ in je keel, of een brok, een overslaande of vlakke stem, lachen bij 

een naar verhaal. Het zijn sterke boodschappen binnen de communicatie, die je ook de 
ondertoon in het gesprek kunt noemen. Hoe kun je deze ondertoon bewuster oppakken 
en positief inzetten in het contact? 
In deze workshop wordt de stem als non-verbaal instrument in de communicatie centraal 
gesteld. Met verschillende stemoefeningen stappen we even af van de woorden. We 
verkennen klankkleur, toonhoogte, tempo, ritme, volume, intonatie. Dit zal even wennen 
zijn omdat de inhoud van de communicatie aanvankelijk volledig lijkt weg te vallen. Al 
doende zal echter blijken hoeveel er ook zonder woorden met je stem te communiceren 
valt. Dit heet ‘jabberen’ (spr: djebberen). We zullen opwarmoefeningen doen met de hele 
groep en onderzoekende oefeningen in kleine groepjes. Er is ruimte voor vragen, en we 
zullen ook spelen en experimenteren met de opgedane ervaringen. Doel is om:    

• gevoelig te worden voor de non-verbale  kant van stemgebruik:  

• ervaren hoe je eigen stem gebruikt kan worden ter ondersteuning van het 
contact/consult 

 
Doelgroep: Vaktherapeuten  
 
Therapeut:  Hetty Klompé, beeldend therapeut, vaktherapeut, stemcoach en docent / trainer. 
 
Informatie: www.vaktherapiedans.nl/artmoves 
 Aantal deelnemers: minimaal 6 personen en maximaal 15 personen 
 
Programma 
13.15 uur Inloop met thee, koffie, sap, water & koek  
13.30 uur  Start programma: introductie Hetty en methode, warming-up, jabberontmoetingen 
14.30 uur  van ondertoon naar (boven)toon 
15.30 uur  Pauze 
16.00 uur Jabbergesprekjes, groepsgroove 
17.00 uur  Uitwisselen theorie en nabespreken 
18.00 uur Einde programma 


