
Geachte stemaanbieder, 

Hierbij informeren wij u graag over de selectieprocedure bij MultiVoice. 

De bij ons ingeschreven stemmen hebben ervaring met het inspreken van teksten 
zoals bij documentaires, bedrijfsfilms, radio- en televisiecommercials, voice-
responsesystemen, animatie- en tekenfilms, nieuwslezen en omroepdiensten. 
Kortom; producties waarbij communicatie met de menselijke stem onmisbaar 
is. Het blijft niet bij spreken alleen, regelmatig wordt er een beroep gedaan op 
redactionele capaciteiten. 

Wanneer u ervan overtuigd bent dat u met uw stem flexibel inzetbaar bent, allerlei 
stijlen van spreken beheerst, aangeboden teksten goed kunt verwoorden op de 
wijze waarop dat gewenst is (of zoals een regisseur dat wil), dán alleen heeft het 
zin een stemtest bij te doen.  
Bewust communiceren met de stem moet een tweede natuur zijn. Professionele 
microfoonervaring is van groot belang! Het is namelijk gebleken dat mensen 
zonder microfoonervaring vaak niet door de test heenkomen. Welke taal u ook 
spreekt, beheersing van de standaard uitspraak is een voorwaarde. 

Het aanbod stemmen is bij MultiVoice zeer groot. Wij zijn hierdoor genoodzaakt 
de onderstaande procedure te volgen. 

Alle stemaanbieders kunnen bij onze partner Qletz Workshop een stemtest 
doen. Aan deze stemtest zijn kosten verbonden, te weten € 90,75. U kunt 
zich aanmelden voor een stemtest door dit bedrag over te maken op IBAN 
NL48ABNA0629804303 (ABN-AMRO), ten name van Qletz Workshop, onder 
vermelding van ‘stemtest’ + naam + telefoonnummer.  
Vervolgens wordt u gebeld voor een afspraak. 



Tijdens de stemtest wordt u gevraagd allerlei teksten in te spreken, zowel voor 
commercials en documentaires als voor televisieprogramma’s en bedrijfsfilms. 
Daarbij wordt gelet op de volgende kwaliteitsaspecten: manier van spreken, klank, 
volume, klemtoon, emotie, snelheid, accent, overtuiging en geloofwaardigheid. 
Van de stemtest wordt een opname gemaakt, die in een later stadium wordt 
beoordeeld in de maandelijkse luistersessies. 

Tijdens de luistersessie neemt de castingafdeling uitgebreid de tijd om objectief 
naar de opnames te luisteren. Daarbij wordt vooral op de volgende twee aspecten 
gelet: Voldoet de stem aan de kwaliteitseisen en voegt de stem iets toe aan het 
bestaande, uitgebreide bestand van MultiVoice.  

In de meeste gevallen moet geconcludeerd worden dat een stem niet voldoet 
aan de criteria die MultiVoice hanteert. Slechts een heel klein deel van alle 
stemaanbieders komt door deze selectieprocedure heen. Zij zullen worden 
uitgenodigd voor een intakegesprek om het verdere traject te bespreken. 
Stemaanbieders die worden afgewezen, ontvangen binnen een paar weken een 
brief of mail met de opnamen van de stemtest.  

Mocht u nog vragen hebben over de stemtest, dan kunt u contact opnemen met 
Qletz Workshop, tel. 035-6726076.  

Met vriendelijke groeten, 

MultiVoice International Voice Agency. 
Afdeling Casting 


