OEFENRECHTBANK VOOR ADVOCATEN
Anne Spies met Alexa Gratama of Bas Overeem
€ 1250 per trainer per dagdeel / prijs ex BTW
Anne in de rol van…….bij de Landelijke Pleitwedstrijden

WAT

WIE

Pleiten gaat je goed af, want je bent meester over de
stof. Tijdens het pleidooi speelt vooral tijdsdruk je
parten, maar inhoudelijk kom je uitstekend voor de
dag. Je voert vlijmscherpe argumenten aan en wint
de zaak…

Voor iedereen die zijn of haar manier van pleiten wil
verbeteren. Voor alle advocaten – met veel of weinig
ervaring – die zin hebben om van en met elkaar te
leren.

En er is meer. Hoe spreek je? Hoe overtuig je nonverbaal? Wat is er allemaal mogelijk met jouw stem,
met je houding? Gebruik je de stiltes? Kunnen de
rechters je goed verstaan? Hoe zit je pleidooi in
elkaar? Hoe is het met de structuur, lay-out, punten,
argumenten, opsommingen - is het logisch?

HOE
We gaan twee dagen aan de slag in een klein groepje,
met kantoorgenoten of andere collega’s. We werken
aan de techniek van presenteren en pleiten. We
filmen, kijken, luisteren en geven elkaar feedback.
Ook draaien we de rollen om, trekken toga’s aan en
uit. We lachen, vragen, oefenen, betrappen, leren en
verbeteren. Welke stijl past bij jou en jouw
kwaliteiten?

Het liefst werken we in kleine groepen. Anne werkt
samen met een aantal zeer ervaren juristen, die
graag leren en helpen leren.

WAAR
Training bij Spies&Spreken: maximaal vier advocaten
(open inschrijving) i.s.m. Alexa Gratama of Bas van
Overeem.
Training bij jullie op kantoor: maximaal zes
advocaten (overleg even) i.s.m. Alexa Gratama of Bas
van Overeem.
Training in Rome in maart 2018: maximaal 12
advocaten, vanaf 7 jaar ervaring, i.s.m. Eugene
Sutorius, Leo Spigt en Sandrina Bokhorst.
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