
Zo geef je een krachtige presentatie
Webinar



Even 
praktisch

Maximum 1 uur

On demand beschikbaar

Interactief
 Kijkersvragen

 Pollvragen



Story

Show

Slides

Wat staat er op onze agenda?



POLLVRAAG

Wanneer is 
dit webinar

voor jou 
geslaagd?

 Wanneer ik weet hoe mijn publiek geboeid blijft luisteren.

 Wanneer ik mijn spreekangst en zenuwen onder controle 
krijg.

 Wanneer ik weet waarom ik een presentatietool moet 
inzetten.



Story

Show

Slides



Storytelling



Brené Brown Maybe stories are
just data with a soul



POLLVRAAG

Hoe bereid jij 
je voor?

 Ik schrijf alles wat in mij opkomt uit.

 Ik maak een powerpointpresentatie.

 Ik maak een mindmap.



Voor we 
beginnen

 Publiek

 Doel

 Less is more

 Voorbereiding³



KISS-principe Keep

It
Short

Simple



Preparation
is the key



Brainstorm

Maak een 
mindmap



START



Simon Sinek



START



Start Midden Slot



MIDDEN

3 subthema’s

 Laat zien

 Vertel het

 Overloop het

 Zorg voor interactie



SLOT



Vragen



Story

Show

Slides



Show 
yourself



POLLVRAAG

Wat onthoud 
jij van een 

presentatie?

 De inhoud en het fotomateriaal dat gebruikt werd.

 De indruk die de presentator maakt.

 De stem van de presentator.



Dr. Albert
Mehrabian



Houding



Handen



Oogcontact



Smile



POLLVRAAG

Hoe ga jij om 
met zenuwen 

voor een 
presentatie?

 Zenuwen? Ik voel me als een vis in het water!

 Ik zonder mij even af en probeer me te focussen op mijn 
ademhaling.

 Ik heb mijn tekst uitgeschreven en leer mijn presentatie 
van buiten. Dat geeft mij rust.



Vragen



Story

Show

Slides 



Slides



POLLVRAAG

Waar ervaar jij 
moeilijkheden 
bij het maken 

van slides?

 Ik gebruik te veel tekst.

 Ik heb geen probleem met het maken van slides.

 Ik vind moeilijk gepast beeldmateriaal.



Onderwerp

Subthema’s

Kerninformatie



5 TIPS  Ondersteun je story met slides

 Focus op je kernboodschap

 Hanteer de 1-6-6-regel

 Zorg voor mooie visuele beelden

 Lees je slides niet af



Vragen



Online cursus

Workshops

 Succesvol presenteren

 PowerPoint 365

 Start to presenteren –
Een krachtige presentatie

 Meer over PowerPoint –
Een presentatie maken



Bedankt voor jullie aandacht


