Quirine Melssen
Mijn missie
Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in nieuwe ideeën en concepten. Creativiteit, authenticiteit, drive en
verbinden zijn kwaliteiten die op mezelf van toepassing zijn, maar ook inspireren. Ik zie mezelf als een
artiest met een missie: de wereld mooier maken. Ik
denk dat we op een moment zijn gekomen dat we genoeg van de wereld hebben genomen en dat het nu
tijd is om te gaan geven. Geven aan mensen, geven
aan de natuur en in een meer spirituele zin: geven als
een manier van denken, een manier van leven. Mijn
uitvoeringen gaan over verbinden, openstellen, verhalen delen en vrede.
Mijn werk als presentatiecoach
Vanuit mijn expertise als performer coach ik mensen
die een impactvolle pitch willen presenteren. Basis
hiervoor is een inspirerend verhaal. Ik help ondernemers om hun bedrijfsconcept en visie helder te krijgen. Daarnaast zoek ik naar motieven om deze verhalen over te brengen en te helpen ze te presenteren
op een manier dat het publiek alert en betrokken blijft
tot het einde. Mijn specialiteit is expressie, emotie en
contact maken met het publiek. Ik vind het interessant
om presentatoren hun sterke punten en persoonlijkheden te laten zien. In mijn werk als coach werk ik ook
graag met ondernemingen die het belangrijk vinden
om iets aan de wereld toe te voegen in plaats van te
nemen.
Wat maakt mijn aanpak zo uniek?
De kracht en het unieke van mijn aanpak ligt in de
combinatie van vorm en inhoud. Dit is meer dan alleen algemene presentatievaardigheden leren. Ik kijk
naar je onderliggende motieven en emoties, onthul
je persoonlijkheid en de waarden waar je voor staat,
waardoor je verhaal meerdere lagen krijgt. Vervolgens help ik je om je publiek aan te spreken en te
bereiken en hen op een dieper niveau te inspireren.
De coaching-projecten kunnen ook worden gebruikt
om je persoonlijke leiderschapsvaardigheden te verbeteren en te helpen met zowel innerlijke als uiterlijke groei
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Coaching voor een bestaande presentatie
Bedoel je wat je wilt zeggen? Zeg je dingen die je niet hoeft te
zeggen? Hoe kun je meer impact maken met wat je te zeggen
hebt? Vervolgens werk ik aan je presentatie: hoe je op het
podium staat, hoe je omgaat met publiek en hoe je energie
genereert in je publiek. Bijvoorbeeld handig voor TEDx-evenementen en kennisclips.
Je unieke pitch ontwikkelen
Ik heb een methode ontwikkeld om een pitch met impact te
creëren door een aantal vragen te beantwoorden die je helpen om verbinding te maken met je diepere ‘waarom’. Vanaf
daar kun je je visie ontwikkelen, die hier op is gebaseerd. De
antwoorden creëren de basis van de pitch. Vervolgens help
ik je je tekst aan te scherpen zodat deze sterk en inspirerend
wordt. Ten slotte werk ik aan je presentatie; hoe je op het podium staat, stemgebruik, expressie en hoe je overkomt zoals
jij dat wilt. Tegen het einde heb je een sterke pitch.
Masterclass
Hier geef ik het publiek essentiële tips over presentatie. Het
is interactief. Ik nodig mensen op het podium uit om hen en
publique te coachen. Deze aanpak kan ook worden gebruikt
voor evenementen en conferenties.
Mocht je vragen hebben neem
dan gerust contact met me op.
info@quirinemelssen.nl
06-1005 36 40
www.quirinemelssen.nl
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