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WAT 
 
Iedereen geeft met plezier 1 euro uit. Iedereen kijkt 
met gemak een filmpje van 1 minuut. Frank Kouws is 
fotograaf, filmer en co-trainer bij Spies&Spreken. Hij 
maakt filmpjes van 1 minuut waarin JIJ je verhaal 
kunt doen.  
Wil je kort en krachtig in beeld komen? Wil je op een 
originele manier solliciteren naar een nieuwe baan? 
Wil je jouw sublieme idee in de markt zetten? Door 
een 1 minuut-filmpje krijg je veel aandacht. 
Frank kijkt goed en helpt je. Het hoeft niet perfect te 
zijn en het mag vaak opnieuw. Frank monteert 
verschillende beelden achter elkaar en zorgt dat jij 
en je boodschap helder en naturel overkomen. 
 
HOE 
 
In de ochtend werk je aan je pitch-1 minuut verhaal 
met Anne Spies.  Na de lunch is je pitch in 1 minuut 
af. Je weet wat je graag wil zeggen en je bent je 
bewust van hoe je spreekt en wat jouw valkuilen zijn 

(eh zeggen, stopwoordjes, haastig spreken, je 
houding, gefriemel, etc).  
In de middag gaan we met Frank aan de slag om je 
filmpje op te nemen. Hij monteert het en jij krijgt de 
eerste versie. Frank maakt op deze middag ook een 
mooi (foto)portret van je, te gebruiken bij je 
presentaties of op social media.  
 
WIE 
 
FRANK KOUWS is al meer dan 25 jaar fotograaf en 
maakt prachtige foto’s, portretten en filmpjes. 
Daarnaast is hij haptonoom en presentatiecoach. Als 
je jezelf wilt neerzetten in 1 minuut, ben je bij hem in 
goede handen.  
 
ANNE SPIES werkt al jaren als presentatie coach. 
Anne vraagt door, zet je aan het denken, bemoedigt, 
filmt, luistert geeft feedback en oefent lekker 
praktisch met je. Ze zorgt voor structuur en houvast, 
vergroot je zelfvertrouwen en zet je lekker stevig op 
je benen. 
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