
Poll vraag 1

Wat is volgens Petra Stienen de magie van 
aandacht?

A. Durf een rol te spelen in moeilijke 
situaties

B. Durven spelen met je stem, als een 
mengpaneel, afhankelijk van wat je 
onderhandelingspartner nodig heeft

C. Iemand visualiseren voor wie je 
bewondering hebt

D. Allen zijn juist
Webinar “De charismatische verpleegkundig specialist”
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De ‘ingrediënten’ 
van charisma
De basis:

• Authenticiteit, Missie en Visie, 
Wij-gevoel, Taal en stem, Lichaamstaal

De topping:

• Het model van de vijf innerlijke stemmen



Pollvraag
Het bestuur roept verpleegkundig 
specialisten op om:

A. Vanuit een ‘ik’ gevoel op te treden, 
zorgprofessionals verschillen

B. Meer ‘authentiek’ op te stellen

C. Zowel A als B zijn goed



Authenciteit
• Samenvallen met jezelf

• Doen wat  werkelijk plezier geeft

• Ken jezelf goed en weet je echte emoties 
te tonen zonder een toneelstukje op te 
voeren

• Tegen sociale conventies in durven gaan



Pollvraag
Welke stem uit het model van de vijf innerlijke 
stemmen hoort niet in deze rij thuis?

A. De spelende stem

B. De luide stem

C. De sensuele stem



De innerlijke 
stemmen
• De spelende stem

• De rebelse stem

• De sensuele stem

• De invoelende stem

• De lichamelijke stem



De verpakking
Taal en stem:

• Wat wil je dat mensen onthouden van je 
verhaal?

• Varieer met je stem, cadans, volume, 
toonhoogte en emotionaliteit

• Gebruik je lijf

Lichaamstaal:

• Rechte rug, oogcontact, gezichtsexpressie, 
adempauze, kleur kleding



De drijfveren
• Het wij-gevoel versterken. Wij-zij gevoel 

zorgt er voor dat je de wereld selectief 
waar gaat nemen

• Missie en visie



Bedankt voor het 
kijken!
Vergeet na afloop de eindtoets niet te maken 
om de accreditatiepunten te ontvangen.


