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Presenteren is véél meer dan
alleen het overbrengen van
inf ormatie.
Als presentator is het onontbeerlijk om jouw
toehoorders
- te enthousiasmeren,
- te overtuigen,
- hen in hun hart te raken en
- hen in beweging te brengen.
Ook als jouw toehoorders kritisch, sceptisch of
afwachtend zijn; ook als jouw publiek
weerstand vertoont. Het gaat er dus helemaal
NIET om dat ’jij jouw verhaal kwijt kunt’.
Als ondernemer, directeur, manager of
professional wil je graag het gewenste effect
bereiken met je presentatie; een presentie is
daarom resultaatgericht!
Alleen je passie voor een onderwerp en je
vakinhoudelijke expertise zijn daarom niet
genoeg.

Mensen raken en in beweging krijgen,
is onontbeerlijk om
succesvol te kunnen zijn als
presentator

Als ik terugblik op mijn loopbaan, moet ik
constateren dat ik de eerste jaren niet echt
gemakkelijk voor een groep kon
presenteren. Het duurde een paar jaar
voordat ik het heel goed kon. Voorheen
voelde ik mij voor een presentatie
dagenlang onzeker; ik had last van
spanningen en sliep slecht. Bovendien
vlooide ik mijn presentatie voor de
duizendste keer uit en liep ik in gedachte
de hele presentatie minutieus na.
Op de dag zelf had ik last van spanningen en
klotsende oksels en kon ik nauwelijks
inspelen op de vragen van het publiek.
Inmiddels kan ik met gemak voor een groep
van 800 personen boeiend en met
overtuigingskracht presentaties verzorgen.
Ik heb zelfs voor 250 mensen uit Europa, het
Midden-Oosten en Afrika (EMEA) werkzaam
bij een internationaal ICT-bedrijf een
boeiende en overtuigende presentatie
verzorgd, waarbij ik alle deelnemers
uitdaagde om uit hun comfortzone te
stappen!

Presenteren is …
mensen…
• enthousiasmeren
•
in hun hart raken
• overtuigen,
• in beweging
brengen

Hoe heb ik zo’n grote switch kunnen
maken in mijn optreden?
In mijn denken, mijn gevoel en mijn
presentaties voor groepen mensen?
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4 Ingrediënten om boeiend te presenteren
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, maar ook iedereen met passie en
overtuigingskracht kan presenteren. De vraag is alleen:

“Hoe manage je jezelf om een toppresentatie te geven?
Hoe pas je de psychologie achter het boeiend presenteren toe?”
Of je nu manager, directeur, ondernemer of zelfstandig professional bent, het is absoluut
essentieel dat je vol overtuigingskracht kunt presenteren. Je moet een boeiende verhaal
kunnen houden over jezelf, over je diensten en je toegevoegde waarde voor klanten.
Kunnen presenteren is geen
optie, maar een noodzaak.
JIj
Je pres enteert jez elf
namelijk ALTIJD!
Het model dat ik gebruik heeft
vier essentiële elementen.
1. Jij als presentator.
Creëer de juiste mindset en
Doel	
  
het juiste gevoel om vol
overtuiging en passie voor
Publiek
Inhoud
de groep te staan.
2. Je publiek
Wat is de psychologische
gedrag- en
communicatiestijl van jouw
publiek? Hoe verwerken zij informatie? Welke kleur heeft hun bril?
3. Je doel.
Wat wil je bereiken: Wat wil je dat jouw publiek na afloop weet, vindt, voelt en doet?
4. De inhoud.
Hoe vertaal je de psychologie van je publiek en het doel door naar de inhoud van je
presentatie?

Dit model werk ik uitgebreider uit in
mijn boek. Ik ga dan in op hoe je
- jezelf nog beter mentaal en
emotioneel kunt coachen om jezelf
waar en wanneer dan ook in een
bepaalde mentale en emotionele
staat te zetten, waardoor je op een
authentieke manier en vol passie
overtuigend kunt presenteren;
- voor wat voor publiek dan ook
toppresentaties kunt geven. Of het
nou (potentiële) klanten of
opdrachtgevers zijn, een
MT of een groep
medewerkers of collega’s;
jouw presentatie
zodanig kunt opbouwen dat
je stap voor stap naar je
doel toewerkt, om te
eindigen met een call for
action;
de inhoud van je
presentatie kunt afstemmen
op je doel en het publiek
waarvoor je
presenteert.
Ik bespreek tips en adviezen die je
meteen kunt toepassen om je
presentaties te verbeteren.
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1.	
  Jij	
  Als	
  Presentator	
  
Inl eidi ng
Naar verhouding vinden 750.000 Nederlanders spreken in het openbaar het ergste wat er is.
In een andere analyse (Book of Lists van Wallenchinsky, Little & Brown) plaatst 41% uit 3000
respondenten deze spreekangst als hoogste op de lijst. Uit onderzoek (Burnley, Cross en
Spanos) blijkt dat 45% van de ondervraagden spreken in het openbaar als angst hoger noteert
dan de dood.
Kun je hieruit concluderen dat mensen liever doodgaan dan dat zij bij hun eigen begrafenis een
speech houden?
Sommige mensen hebben twijfels of zijn onzeker als zij een presentatie geven. Of zij hebben alle
skills geleerd om te presenteren en zijn te bescheiden en vallen niet echt op. Of zij sorteren niet het
gewenste effect met hun presentaties. Zij bereiken steeds niet wat zij willen bereiken.
Jij bent het krachtigste gereedschap waarmee je impact hebt op klanten.
Met negatieve gedachtes vooraf of door onzekerheid en twijfels saboteer je zelf je presentaties.
Jezelf als presentator managen is daarom onontbeerlijk om heel succesvol te kunnen zijn.
Detox daarom je mentale processen en emoties
Vaak houden negatieve gedachtes ons tegen om onszelf in volle glorie in de schijnwerpers te
zetten. Juist deze negatieve gedachtes leveren onnodige negatieve emoties op zoals onzekerheid en
twijfels. En jouw gevoel bepaalt jouw gedrag. De enige manier om deze
boze geesten te bezweren, is om deze bij hun naam te noemen.
Gedachte
Negatieve gedachtes of overtuigingen, zoals
zullen zij mij goed genoeg vinden,
wat zullen zij van mij denken,
Impact
stel dat zij nu juist die moeilijke vraag stellen,
Gevoel
Gedrag
op
stel dat ik niet uit mijn verhaal kom
Automati
enzovoort,
zijn belemmerend en bepalen jouw gevoel.
Publiek

Pellentesque:	
  

Negatieve	
  gedachtes	
  
houden	
  ons	
  tegen	
  om	
  
onszelf	
  in	
  volle	
  glorie	
  
in	
  de	
  schijnwerpers	
  te	
  
zetten.	
  

Your	
  Innerworld,	
  
creates	
  your	
  	
  
Outer	
  World.	
  
T.	
  Harv	
  Eker	
  
	
  

Uit ervaring blijkt dat
negatieve gedachtes over presenteren voor een groep al heel
vroeg in iemands leven gevormd zijn. De daarop volgende ervaringen in je leven geven deze
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Onbewust blijven deze negatieve gedachtes, jouw huidige presentaties beïnvloeden..
Het goede nieuws is echter, dat je al deze negatieve overtuigingen in de kern kunt aanpakken,
waardoor je er steeds minder last van hebt.
Het goede nieuws is echter dat je al deze negatieve overtuigingen in de kern kunt aanpakken,
waardoor je er steeds minder last van hebt. Tijdens onze trainingen leren deelnemers deze
negatieve gedachtes ombuigen en loslaten. Hierdoor krijgen zij veel meer ruimte om vanuit een
positief en onoverwinnelijk gevoel voor een groep te staan. Hun impact op het publiek wordt
hierdoor groter en groter. Je kunt de eerste vier stappen nemen om een Mentale Detox uit te
voeren.

Tip 1. Mentale Detox: daag je belemmerende gedachtes uit!

Nunc	
  cursus	
  
magna	
  quis	
  
	
  
Mentale
Detox

Stap 1. Spoor de negatieve gedachtes op.
Vraag jezelf af: Welke negatieve gedachtes houden jou bezig? Zijn dit overtuigingen over jezelf?
Over je publiek? Schrijf deze overtuigingen op.

Daag je belemmerende
gedachtes uit!

Stap 2. Breng de Impact van deze negatieve gedachtes in kaart
Welk effect hebben deze gedachtes op jou? En welke impact hebben deze op je gevoel? En welk
impact heeft dit gevoel op je gedrag; op je presentatie?

Creëer meer ruimte
voor Positieve, kracht
gevende overtuigingen

Stap 3. Kies de gedachtes die jij wilt hebben
Je kunt ervoor kiezen om deze gedachtes en de effecten daarvan los te laten; je kunt er ook voor
kiezen om deze gedachtes vast te houden. Wat is de reden dat je deze gedachte blijft vasthouden?
Stap 4. Laat Los
Waar krijg je ruimte voor als je deze negatieve gedachtes over het presenteren loslaat?
Vraag jezelf af:
Welke negatieve gedachtes houden mij tegen bij het geven van een presentatie?
Hoe ga ik anders denken, voelen en doen, als ik deze negatieve gedachtes loslaat?
Welke ruimte creëer ik bij mezelf als ik deze overtuigingen loslaat?

Your Innerworld,
creates your Outer
World.
T. Harv Eker	
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Beantwoord bij elke stap eerlijk en oprecht de vragen.
Je bereikt echter het meeste effect als je de vragen laat stellen door een kritische en coachende
collega. Je verstand werpt namelijk heel snel mentale blokkades op zoals: ’zo erg is het nu ook weer
niet’, of ‘ik heb er niet altijd last van’, of ‘vroeger was het nog erger’,

Switch naar positieve gedachtes
Om jezelf op andere gedachtes te brengen, is het essentieel dat je jezelf andere vragen stelt. De
vragen die jezelf stelt, bepalen je focus.
Met de juiste vragen verleg je jouw focus naar het positieve:
- Wat kan er nou gebeuren tijdens mijn presentatie dat ik niet aankan?
- Hoe kan ik mijn toehoorders (klanten) helpen om nog succesvoller te zijn?
- Hoe kan ik mijn publiek inspireren en prikkelen tijdens mijn presentatie?

Switch naar het Positieve
	
  
Stel jezelf de Juiste vragen!
“Where attention goes,
Energy Flows”
"What the mind can
conceive
and believe,
the person can achieve."
Napoleon Hill

Tip 2. Emotionele Detox: laat negatieve emoties los
De Mentale Detox volg je meteen op met een Emotionele Detox om negatieve emoties zoals
twijfels, angst en onzekerheid uit de weg te ruimen. Deze emoties vormen de basis voor plankenkoorts
en spreekangst.
Welke emoties heb je last van tijdens een presentatie?
Geef met een rapportcijfer van 1 – 10 aan, hoe sterk deze emoties is.
Wat voor effect heeft het op jou, als je de impact van deze emoties met 3 punten verlaagt?
Deze Emotionele Detox mag alleen onder professionele begeleiding gebeuren. Je ontdekt hoe je de
Emotionele Detox heel praktisch kunt uitvoeren. Bovendien leer je onze Quick Fix methode om snel te
switchen van twijfels en onzekerheid naar plezier en zelfverzekerdheid.
Als je negatieve emoties zoals angst, onzekerheid en twijfels eenmaal in de kern aanpakt, maak je
ruimte vrij voor passie, creativiteit, plezier en kracht. Je presenteert vanuit je hart en kracht in plaats
van onmacht.

Emotionele Detox
Laat negatieve emoties
zoals plankenkoorts,
spreekangst, twijfels en
onzekerheid los.

Creëer hierdoor ruimte voor
plezier, passie, plezier en
zelfvertrouwen
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Tip 3. Pres enteer met Passie, Toewijding en Overgave
Door de eerste twee tips laat je jouw mentale en emotionele belemmeringen los, waardoor je met
veel meer passie, plezier en zelfvertrouwen gaat presenteren. En dit is absoluut essentieel. Want je
moet je toehoorders echt boeien en prikkelen als je wilt dat zij met volle aandacht naar jou gaan
luisteren.
Want ga ervan uit dat jouw publiek wel eens iets heeft gelezen of gehoord over het verhaal dat je
gaat vertellen. Helemaal nieuw zal je verhaal daarom niet zijn.
Of mensen geprikkeld raken door jouw presentatie en helemaal in jouw verhaal opgaan, wordt vooral
door jou als presentator bepaald.
Als het vuur niet in jou brandt, zal het niet in anderen ontvlammen.
Zorg dat je gepassioneerd bent. Passie betekent: vol enthousiasme, vol plezier en positieve energie.
Passie kun je niet ‘faken’. Het moet van binnenuit komen. En authentiek en echt zijn. Vanuit je hart.
Je publiek herkent ‘plastic’, onecht en gemaakt gedrag van een afstand. Zorg daarom dat je
gepassioneerd bent over datgene waar je over gaat vertellen. Dat je geïnspireerd bent. Dat je met
toewijding en vol overgave kunt vertellen over jouw onderwerp.
Geloof in wie je bent, in wat je doet en in wat je kunt betekenen voor je klant. De rest is allemaal
afleiding.
Door een goede mentale detox ontstaat nog meer ruimte om gepassioneerd en vol enthousiasme
voor de groep te staan.
Zo ontstaan durf en moed om jezelf te durven laten zien.
Zonder handremmen.

Passion
Your Passion Will
Define Your Success
If you're doing things
you're passionate about,
that will come naturally.
Richard Branson	
  
	
  

	
  

8

4

Tip 4. Prac tice, Practice, Pract ice
We zouden er raar van opkijken als onze vedettes in de sport, bijvoorbeeld voetbal of basketball,
niet meer zouden willen oefenen, omdat zij “het al kunnen”.
Toch kom ik maar al te vaak directeuren, professionals, managers
en ondernemers tegen, die voor de vuist weg een presentatie geven, van de hak op de tak springen
en geen logica in hun verhaal hebben.
Zij vragen te weinig feedback en gaan ervan uit dat zij het al heel goed kunnen.
Dit terwijl topsporters zich mentaal, fysiek en psychologisch voorbereiden op een belangrijke wedstrijd
en om in topvorm te blijven.
Presenteren betekent voor mij topsport. Je denkt goed na over wat je wilt bereiken, je werkt de weg
ernaartoe (hoe) uit, en bepaalt vooraf hoe je omgaat met je publiek.
Als je genoeg hebt geoefend en voorbereid, duidelijk weet wat deelnemers moeten onthouden na
afloop, dan kun je vervolgens je voorbereiding loslaten.
Je staat immers boven de stof en hebt je handen vrij voor het belangrijkste dat er is: je publiek.
Gecombineerd met je mentale en emotionele detox laat je alle handremmen los en ga je 100% voor
goud.

Practice
“When you are not
practicing, remember,
someone else
somewhere,
is practicing,
and when
you meet him
he will win”
Ed Macauley
Practice is
inviting in
the perfection desired.
Martha Graham
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Tip 5. Welk e kleur bril draagt jouw klant? Sluit hierbij aan!
Modern neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat mensen vier verschillende
voorkeursstijlen hebben om informatie te verwerken en te communiceren. Deze stijlen
worden vooral bepaald door de dominantie van een deel van de hersenen. Deze
dominantie beïnvloedt vervolgens de motivatie, interesses en reacties.
Bekend is de indeling in linkerhersenhelft (analytisch, logisch, ratio) en rechterhersenhelft
(intuïtie, gevoel). Later hersenonderzoek heeft daarnaast de oriëntatie van de bovenste
hersenhelft (de cognitie, het denken) en die van de onderste hersenhelft (het instinctieve,
het buikgevoel) blootgelegd.
De combinatie van deze vier oriëntaties geven de volgende denkvoorkeuren:
1.
2.
3.
4.

De gele denkvoorkeur. Kernbegrippen: visualiserend, creatief, synthese,
experimenteel, nieuwsgierig, holistisch, metaforen, conceptueel.
De rode denkvoorkeur. Kernbegrippen: sensitief, harmonieus, interpersoonlijk,
muzikaal, spiritueel, emotioneel, expressief, sociaal.
De groene denkvoorkeur. Kernbegrippen: ordelijk, veilig, betrouwbaar, beheerst,
gedetailleerd, structureel, behoudend, gecontroleerd.
De blauwe denkvoorkeur. Kernbegrippen: mathematisch, logisch, analytisch,
feitelijk, concreet, kwantitatief, rationeel, kritisch.

Verwerk al deze vier denkvoorkeuren in je presentaties. Want je weet vooraf niet welke
voorkeuren er in de zaal zijn. Dit betekent dat je het volgende in je presentatie verwerkt:
conceptuele, visionaire en strategische concepten (het Waarom);
de menselijke factor (het Wie). Bovendien is het voor een publiek met een rode
denkvoorkeur essentieel dat je een relatie met hen maakt:
aangeeft Hoe je iets aanpakt . Welke stappen ga je nemen, welke procedures je
gaat volgen, enzovoort. Voor een ‘ groen’ publiek is het essentieel de structuur van je
presentatie duidelijk uit te leggen;
wat de ‘bottom line’ is. Wat levert het geheel feitelijk op?
10
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Voorbeeld van de verwerk ing van de vier denkstijlen in een presentatie
“ De tijden voor professionals veranderen. Wachten totdat je jouw ‘droomproject’ in de schoot
geworpen krijgt, is niet meer aan de orde. Van iedereen wordt ‘ondernemend en creatief gedrag
verwacht. Als je blijft afwachten, is de kans groot dat je de boot mist (geel: conceptueel,
visie).
Door de zorg voor onze mensen, willen wij hen graag helpen om deze slag te maken. Wij
geloven erin dat alle professionals meer kunnen dan dat zij denken (rood = mens- en
relatiegericht).
We gaan stap voor stap het volgende doen. Eerst… daarna … en dan.. afsluitend (groen =
procedureel).
Aan het eind van het traject kan 70 - 85% van de professionals zonder een vervolgtraining
zichzelf sterker in de markt profileren. Online en offline. 20% van de professionals zal daarbij
aanvullende coaching krijgen (blauw = bottom line).
Te vaak worden zeepkistsessies gehouden zonder duidelijkheid te creëren over
waarom een verandering essentieel is en wat de visie hierachter is (GEEL).
Wat de verandering oplevert voor de mensen en onderlinge relaties (ROOD),
hoe de veranderingen worden doorgevoerd (GROEN) en
wat uiteindelijk de verandering feitelijk oplevert (BLAUW).
Minstens de helft van het publiek, begrijpt jou presentatie niet.
Hierdoor bereik je jouw doel niet.
Een gemiste kans.

Audience
I just feel like
I share what I say,
and if listeners get it,
they get it.
And I never
underestimate the
audience's ability
to feel me.
Erykah Badu
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Tip 6. Engageer, Boei en inspireer: Creëer verbinding
Vooral in deze tijd waar mensen elke 5 minuten kunnen kiezen uit minimaal 50 presentaties,
fysiek (offline) en online (webinars), is het onontbeerlijk om je toehoorders te kunnen boeien en
inspireren.
Je presentatie moet de toehoorders boeien, hen in hun hart raken en emotioneel in beweging
brengen.
Zorg er bovendien voor dat zij zich speciaal voelen, omdat zij ondanks hun drukke agenda ervoor
hebben gekozen om naar jouw presentatie te komen luisteren.
Raak hen inhoudelijk
Vaak beginnen presentatoren over zichzelf te vertellen. Met een (te lange) presentatie die gaat over
wie je bent en wat je voor klanten kunt betekenen, heb je grote kans om jouw publiek kwijt te raken.
Focus op je publiek in plaats van op jezelf. Begin met vraagstukken waar jouw toehoorders zelf mee
(kunnen) zitten. Hiermee grijp je meteen hun aandacht. Bedenk daarom vooraf wat jouw toehoorders
bezig houdt, wat hen ’s nachts wakker houdt.
-

Wat zijn de drie grootste vraagstukken waar je als manager mee worstelt?
Waar lig je als salesmanager ‘s nachts van wakker?
Waar word je als ondernemer blij van?

Geef je toehoorders vervolgens waardevolle tips en adviezen waarvan zij er minstens twee de
volgende dag kunnen toepassen. Geef absoluut waarde!
Sluit aan bij hun belevingswereld, met ervaringen uit de praktijk. Pimp deze ervaringen met beelden,
uitspraken en gevoel.
Vertel je verhaal zodanig dat je publiek zich er een beeld bij kan vormen, de onderbouwing snapt; een
verhaal waar toehoorders zich in kunnen inleven. De beleving telt.

ENGAGE &
INSPIRE
The rest is
Distraction

They may forget
what you said,
but they will never forget
how you made them feel
Carl W. Buechner
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Creëer Magic Moments.
Creëer positieve momenten die mensen zullen onthouden.
Gebruik daarom een ijsbreker die je toehoorders in de juiste mood brengt (bijvoorbeeld een videofilm
of belangrijke uitspraak), sluit een essentieel onderwerp af met een beeld, gevoel en/of geluid dat de
boodschap verankert, en eindig met een uitsmijter die het publiek een goed gevoel geeft.

Tip 7. Co-creatie met je Publiek
Breng je toehoorders in beweging. Begin met een vraag waarop zij kunnen reageren. Laat hen iets
(heel kort) uitwisselen met hun buurman of buurvrouw.
Stel open vragen waar zij een antwoord op kunnen geven. Sluit aan bij hun state of mind:
Wat zijn jouw grootste successen van het afgelopen kwartaal?
Wat zijn de drie belangrijkste tips om boeiend te presenteren voor groepen?
Geef de antwoorden die het publiek geeft, een plaats in jouw presentatie.

Magic Moments
Create
Magic Moments.
Now!

Door je publiek regelmatig en op verschillende manieren erbij te betrekken en door hen met elkaar te
laten interacteren, houd je hen actief bezig met het onderwerp van jouw presentatie. Hun hersenen
werken namelijk veel sneller dan jij kunt praten.
Als je het goed doet, kun je zelfs je presentatie co-creëren. Maar dat is wel hogeschoolwerk!
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Tip 8. Gebruik geen PowerPoints …
…tenzij het echt MOET !
PowerPoint is een hulpmiddel en moet niet centraal staan.
Je publiek, je boodschap en jijzelf moeten centraal staan.
PowerPointsheets met bullets liever niet gebruiken.
Mijn advies is: leer eerst zónder PowerPoints te presenteren.
Gebruik desnoods een flip-over als er woorden of schema’s zijn die deelnemers moeten
onthouden.
Het gevaar van een PowerPoint is dat je de informatie op de sheet gaat oplezen of dat je publiek dit
gaat doen.
Bovendien kan een teveel aan sheets de structuur van je verhaal dicteren. Je bent dan minder
flexibel om in te gaan op vragen van je publiek of om sheets weg te laten als dat zo uitkomt.

PowerPoints
Rule of Three

Oefen liever op je lichaamstaal, je stemgebruik en je energie en zorg voor een duidelijke structuur in
je verhaal om je boodschap tussen de oren en in het hart te krijgen van je publiek.
Als je toch PowerPoints gebruikt, gebruik dan de methode die Steve Jobs voorschrijft:
- niet meer dan 3 items op een sheet (The Rule of Three),
- gebruik krachtige visuele beelden, foto’s om het gewenste effect te creëren,
- geef getallen betekenis: 1 TeraByte (TB) = 120 Video’s, 250.000 MP3’s of 200.000 foto’s
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Tip 9. Presenteer doelgericht
Niets is ergerlijker dan een spreker die na afloop van zijn presentatie vertelt: “Ik ben blij dat ik mijn
verhaal kwijt kon; bedankt voor je aandacht.”
Zo’n presentatie gaat dan uit als een nachtkaars en doet mij vermoeden dat de presentator niet
doelgericht zijn verhaal heeft uitgewerkt en alleen met zichzelf bezig is geweest.
Vooral in deze tijd van informatieovervloed en de strijd om de aandacht van mensen heb je maar
één kans om een goede indruk te maken en je doelen te bereiken! Presenteren is een doelgerichte
activiteit.
Begin daarom niet zomaar met het in elkaar zetten van je presentatie, maar bedenk vooraf specifiek
wat je wilt bereiken; definieer vooraf je presentatiedoelen aan de hand van de volgende vraag:
Wat wil je dat je toehoorders na afloop van je presentatie
weten,
vinden,
voelen en
doen?
Met deze doelen in de hand bouw je jouw presentatie op, werk je de bouwstenen uit en zoek je de
passende plaatjes erbij.
Gebruik informatie die essentieel is (Must know) in plaats van informatie die alleen leuk is om te
weten (Nice to know).

Goals
If you don't know where
you are going.
How can you
expect to get there?
Basil S. Walsh

	
  

Presenteren = S electeren.
Less = Better .

Als je presentatie doelgericht is, is het als een trein die een eindbestemming heeft en tussenstations
aandoet. Automatisch en vanzelfsprekend eindig je dan bij jouw Call to Action.
Als je je presentatie namelijk goed hebt uitgewerkt, heb je jouw publiek in de presentatie stap voor
stap meegenomen naar het einddoel.
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BOEIEND EN O VERTUIGEND PRESENTEREN, MET HART EN KRACHT
Mensen kunnen overal en op elk moment, 24 uur per dag, 7 dagen per week ergens informatie
vandaan halen. Vanuit dit perspectief neemt presenteren veel tijd in beslag om informatie over te
dragen. Informatieoverdracht kan efficiënter door een ander communicatiekanaal verzorgd worden.
Mensen in vervoering brengen, hen in hun hart raken, moet het ultieme doel zijn.
Zorg dat zij na afloop van jouw presentatie het gevoel hebben dat zij hun tijd op de best mogelijke
manier hebben geïnvesteerd. Dat zij de tijd die zij hebben geïnvesteerd om te luisteren naar jouw
presentatie dubbel en dwars terug hebben terugverdiend.

Spreken in het openbaar is een kunst en een kunde.
In mijn werk help ik vaak directeuren, managers, professionals en verkopers met hun presentaties. In
maatwerktrainingen bij gerenommeerde bureaus (advocatuur, ICT’ers), in open trainingen of in eenop-een coaching van CEO’s.

Presenteren is….
Speech is power:
speech is to persuade,
to convert,
to compel”
Ralph Waldo Emerson

Het is essentieel om authentiek, bijzonder en met passie te presenteren. Dat je jouw toehoorders in
hun hart raakt.
Vooral in deze tijd waar voortdurend de strijd om de aandacht van mensen woedt door sms, Twitter,
Yammer, webinars, video’s en weblogs, is het essentieel dat je je publiek serieus neemt.
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R eacties? Laat het horen!
Ik wil graag jouw reacties horen! Ik wil jou graag helpen om nog boeiender en effectiever te
presenteren, maar wil altijd vanzelfsprekend aansluiten bij wat jij nodig hebt. Wat wil je weten?
Wat zijn jouw belangrijkste aandachtspunten, leerpunten of verbeterpunten bij het
presenteren?
Wat vind jij lastig of moeilijk bij het omgaan met toehoorders?
Hoe overwin je plankenkoorts, innerlijke onrust en spanning, twijfels en onzekerheid?
Hoe creëer je een onoverwinnelijk gevoel en dito mindset?

Reacties?
020 496 73 97
marvin@essentialbi.nl
Twitter @sutherlandmarv.

Heb je vragen, stel deze gerust!
Telefonisch 020 496 73 97,
via e-mail mailto:marvin@essentialbi.nlof
Twitter @sutherlandmarv.

Presenteer met Passie

Waarom zou je met minder
genoegen nemen?
Marvin Sutherland

Drs. J. Marvin Sutherland heeft ruim 20 jaar ervaring als trainer/consultant.
Zij grootste passie is om mensen te helpen excelleren in hun werk.
Waarbij de toverwoorden Passie, Overtuiging, Kracht en Hart zijn.
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