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De vraag 

Er zijn managers, consultants, directieleden en andere 
professionals die binnen hun werk soms of regelmatig de rol van 
dagvoorzitter of moderator vervullen en zich beseffen dat dat 
beter kan. Ze vinden het enorm leuk om te doen, maar hebben de 
ambitie te verbeteren. Voor zichzelf en om de output van hun 
bijeenkomsten of events te verbeteren. 

Het zijn mensen met een drukke agenda en ze hebben geen 
behoefte aan meerdaagse workshops in groepen.  

Ze willen effectief, 1 op 1 worden geholpen door iemand die weet 
waar hij het over heeft en het vak verstaat vanuit de praktijk.  

Een autoriteit. 

Het antwoord 

Ronnie Overgoor is geen docent of coach en beschikt niet over 
didactische kwaliteiten en theoretische modellen. 

Wel beschikt hij over talent, gezien de positieve feedback van vele 
opdrachtgevers en publiek en een nominatie als Dagvoorzitter 
van het Jaar. 

Daarnaast beschikt Ronnie over ervaring. Sommigen zeggen dat 
10.000 uur je een expert maakt, anderen vertellen dat minstens 10 
jaar intensief oefenen pas voldoet. Aan beide criteria voldoet hij 
inmiddels. Ronnie staat meer dan 10 jaar tussen de 50 en 100 keer 
per jaar op een podium als dagvoorzitter en is een van de meest 
gewaardeerde en geboekte dagvoorzitters van Nederland. 

Zijn talent, ervaring en opgedane kennis heeft hij gebundeld in 
deze Dagvoorzitter Masterclass. 

INLEIDING   

“Dat je in een flow komt, precies de juiste vragen stelt, de regie hebt, je 

timing goed is, de grap goed valt, je de zaal kan lezen, je de goeie energie 
hebt, iedereen tot zijn recht komt en je simpelweg weet dat het een 

topsessie wordt. Dat.”  

RONNIE OVERGOOR -  GENOMINEERD DAGVOORZITTER VAN HET JAAR
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OPZET   

MASTERCLASS Persoonlijk 

1op1 sessies onder begeleiding van Ronnie 
Overgoor. 

Compact 

Geen meerdaagse trainingen. De kern van 
deze Masterclass bestaat uit drie sessies van 
ongeveer 2,5 uur.  

Planning hiervan gebeurt in overleg met de 
deelnemer. 

Lokatie 

De Masterclass vindt plaats bij de deelnemer 
op kantoor, of een andere lokatie in overleg.  

Een eenvoudige werkkamer of 
vergaderkamer voldoet. 
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  SESSIE  

I

Kennissessie

In deze eerste intensieve kennissessie deelt Ronnie al zijn kennis 
en ervaring en beantwoordt hij vragen. Het tempo ligt hoog, er 
wordt veel gedeeld met elkaar in korte tijd. Als het uitkomt en het 
is relevant worden er zaken geoefend. Dit is echter niet 
noodzakelijk. 

Onderdelen van deze sessie zijn o.a.: 

• Karaktereigenschappen 

• Voorbereiding 

• De dag zelf 

• Presenteren en interviewen 

• Interactie met publiek 

• Podium gebruik 

• Time management 

• Feedback en reflectie

Deelnemer heeft een compleet overzicht en inzicht van 
de belangrijkste aspecten die van belang zijn bij het 

goed vervullen van de rol van dagvoorzitter of 
moderator en kent daarbinnen zijn/haar eigen zwaktes 

en krachten.  

Heeft daarnaast concrete handvatten om hier actief mee  
aan de slag te gaan om de eigen rol van dagvoorzitter 

of moderator direct te verbeteren.
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SESSIE  

II

Praktijksessie

In de tweede sessie duiken we concreet de voorbereiding in van 
een door de deelnemer gekozen event of bijeenkomst waar hij of 
zij daadwerkelijk de dagvoorzitter of moderator rol gaat vervullen. 

Onderdelen van deze sessie zijn o.a.: 

• Doel bijeenkomst 

• Rolverdeling: Wie doet wat? 

• Event design, opzet van de dag / avond 

• Het draaiboek 

• De cue cards 

• Acties en to-do’s 

• Wat en hoe voorbereiden? 

Deelnemer heeft een professioneel en volledig beeld 
van het komende event en zijn/haar rol daarbinnen. 
Heeft risico’s en fouten voorkomen, of weet hoe dit te 
doen en heeft gezorgd voor een optimaal event design. 

Heeft daarnaast alle handvatten en kennis om tot een 
hoogwaardige voorbereiding te komen van zijn/haar rol 
tijdens het komende event of de bijeenkomst. 
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  SESSIE  

III

Feedbacksessie

Op basis van videomateriaal van het event wordt gekeken naar 
het optreden van de deelnemer op het event of de bijeenkomst. 
Tijdens deze sessie wordt feedback gegeven en gekeken hoe 
zaken kunnen worden verbeterd. 

Onderdelen van deze sessie zijn o.a.: 

• Algemene stijl als dagvoorzitter 

• Je manier van aankondigen 

• Gebruik van het podium 

• Interactie met het publiek 

• Uitvoering zaken als panelgesprek of interview 

• Zwaktes 

• Kracht 

• Concrete aanpak voor verbetering

Deelnemer is een heldere spiegel voorgehouden over 
zijn/haar optreden. Hieruit zijn duidelijke zwaktes en 

krachten naar voren gekomen. 

Daarnaast is er een concreet verbeterplan met 
aandachtspunten voor een volgende bijeenkomst.
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De totale investering bedraagt € 4.000,00 (ex BTW)

INVESTERING   

MASTERCLASS INCLUSIEF

Sessies 

Drie 1op1 sessie onder begeleiding van 
Ronnie Overgoor.

Handboek Dagvoorzitter 

Een uitgebreid en uniek handboek met 
alle tips, lessen en ervaringen. Dit 
handboek is exclusief voor de deelnemers 
beschikbaar en komt met een lifetime 
abonnement op updates. 

Online cursus presenteren 

Meer dan 6 uur video en 100 lessen over 
presenteren van  
15 topsprekers waaronder Jan van Setten, 
Ben Tiggelaar, Remco Claassen, Anna 
Heijker en Ruud Veltenaar.

Support 

Na de Masterclass kan de deelnemer (fair 
use) Ronnie blijvend benaderen met 
vragen. 



• Energie 

• Inhoud 

• Vakmanschap 

• Humor

RONNIE   

OVERGOOR

Ronnie is een van de meest geliefde en ervaren dagvoorzitters van 
Nederland. Niet voor niks werd hij genomineerd tot Dagvoorzitter 
van het Jaar. 

Zijn kracht zit hem in een aantal dingen. Om te beginnen zijn energie. 
Energie die hij zeer gefocust, al lijkt het soms speels. inzet om van een 
event of congres een succes te maken. 

Ronnie smeedt een event of congres tot een geheel. Hij stelt de juiste 
vragen, is inhoudelijk scherp en is tegelijkertijd een vakman: scherp op 
de tijd, nauw samenwerkend met de organisatie. 

In de voorbereidingen ervaar je dit vakmanschap al direct vanaf het 
eerste moment: hij denkt mee, is zeer goed bereikbaar, gebruikt zijn 
ervaring om het inhoudelijk programma aan te scherpen en zet zijn 
netwerk in als dat nodig is om de juiste sprekers op het podium te 
krijgen. 

En last but not least: Ronnie heeft humor. Humor die hij, net als zijn 
energie, zeer bewust inzet. Altijd ten dienste van het event of het 
congres. We weten allemaal hoe krachtig humor is om prettige 
ervaringen te creëren. 

En dat is wat Ronnie doet. Een topervaring creëren. Voor de organisatie, 
voor de sprekers op het podium of in het panel en voor het publiek in de 
zaal. 



CONTACT

RONNIE@RONNIEOVERGOOR.COM 
+31 6 46036777
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