Wat waren de beste speeches van 2018?
Wat vond jij de beste speech van 2018? Wij hebben een selectie gemaakt van de vier
meest overtuigende speeches van dit jaar. Roderik van Grieken blikt terug op deze
bijzondere speeches en vertelt waarom juist deze sprekers zo overtuigend zijn. Wil jij ook
leren spreken als Oprah of Lodewijk Asscher? Bekijk dan de volledige video hier.

Staat jouw favoriete speech niet tussen onze top 4? Laat het ons weten in de comments
onder de video of per mail. En wie weet maken wij in 2019 nog een analyse van jouw
gekozen speech.

Bekijk de video
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