
De Stille Sexe: geldt de 20/80 regel ook voor spreektijd man/vrouw tijdens meetings?

Uit onderzoek aan de Princeton Universiteit van 2014 blijkt dat, zelfs als een meeting uit 60% 
vrouwen bestaat, mannen toch nog vaker aan het woord zijn. Vrouwen komen tijdens meetings 
in dit onderzoek pas even vaak als mannen aan het woord vanaf een verhouding 20% mannen, 
80% vrouwen. 

Investeren in spreektechniek en zelfvertrouwen voor vrouwen

Op donderdag 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, spreken in Gent zeven vrouwen, die de 
voorbije jaren hebben geïnvesteerd in hun public speaking skills en zelfvertrouwen.  

Aan het woord komen: 
- public speaking coach Sylvie Verleye
- co-founder van The Centre for Balanced Leadership en internationale spreekster Michèle Mees
- 5 startende spreeksters, die zonet hun spreekopleiding bij Sylvie Verleye hebben afgerond; zij 
brengen hun afstudeer-TALK: Barbara Vandenbunder, Charlotte Van Broekhoven, Elke Haeck, 
Ineke Van de Velde en Maya Hanssens.

Voor wie?

Voor iedereen die meer te weten wil komen over spreken voor een publiek en spreken met 
zelfvertrouwen.
Voor iedere organisator van evenementen, interviews, debatten, radio- en tv-programmaʼs, die op 
zoek is naar vrouwelijke spreeksters. Van beginnende spreektalenten tot TEDx en UN spreeksters.

Door wie?

De curator van het spreeksters evenement is Carina de Geest. Op 11 november 2016, Nationale 
Vrouwendag, richtte zij de eenvrouwszaaak Spotting You op, een spreekstersbureau voor 
vrouwelijke expertes. Het is de missie van Spotting You om de samenstelling van de speakers 
lijsten tegen eind 2020 spontaan gender gebalanceerd (v/m/x) te krijgen, zowel in aantal, als in 
mindset.

Het boek The Silent Sexe werd in 2014 gepubliceerd door Princeton University Press en werd 
geschreven door de politicologen Christopher F. Karpowitz en Tali Mendelberg. 

INFO & CONTACT 
Speech & The City * Gent
donderdag 8 maart 2018
Illie Mangaro, Dok Noord 7, 9000 Gent
18 uur: diner
19 uur 30: start evenement
toegang (drankje en hapje inbegrepen): 17 euro
diner (Oosters, bio, met veggie-optie): 15 euro 

De volledige line up en ticket info vind je op: www.speechandthecity.gent

Curator: Carina de Geest: carina@spottingyou.be; 0476 86 00 94, www.spottingyou.be

PERSBERICHT   

http://www.speechandthecity.gent
http://www.speechandthecity.gent
mailto:carina@spottingyou.be
mailto:carina@spottingyou.be
http://www.spottingyou.be
http://www.spottingyou.be

