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38 TIPS VOOR EEN UITSTEKENDE PRESENTATIE 

 

Onder presenteren verstaan we: de kunst om een boodschap over te brengen op 

een publiek. 

Steeds meer mensen moeten, of mogen, een presentatie houden. Op je werk, een 

commerciële presentatie, tijdens een vergadering of bijvoorbeeld tijdens een 

afscheidsreceptie van een van de medewerkers. 

Ook privé kan het voorkomen dat je een speech of presentatie moet houden. Denk maar 

eens aan die bruiloft laatst. 

In alle gevallen is er sprake van het overbrengen van een boodschap.  

 

In deze “Tips voor een Uitstekende Presentatie” geven we aandacht aan: 

 Het onderwerp 

 De spreker 

 Het publiek 

 Schrijven van de presentatie 

 Voorbereiden van het presenteren 

 Hulpmiddelen 

 Uitvoeren van de presentatie 

 

Een goede presentatie staat of valt met een goede voorbereiding.  

De eerste zes onderwerpen gaan over voorbereiden van de presentatie. Deze 

voorbereiding begint op het moment dat je weet dat je een presentatie gaat houden. 

Soms is dat ruim van te voren, drie maanden als het meezit, en soms korter, veel korter.  

Natuurlijk zijn er mensen die met bijzonder veel flair voor de vuist weg een presentatie 

kunnen houden. Vraag je bij deze mensen echter maar af, of hun presentatie wel de 

boodschap is die zij ook werkelijk hadden willen doorgeven. Ik spreek in veel gevallen 

liever van een improvisatie, of gokken met je boodschap. 

Daarom is het belangrijk om vanaf het vroegste moment tijd vrij te maken om een 

presentatie daadwerkelijk voor te bereiden. Voorbereiden en uitvoeren van een 

presentatie is immers het leveren van een topprestatie. 
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Als de ‘opdracht’ ontvangen is, is het belangrijk om eerst antwoord te geven op de 

volgende, essentiële, vraag:  

Waarover en met welk doel spreek ik voor mijn publiek?  

Het antwoord op deze vraag vormt de boodschap en dat is de basis voor de presentatie. 

 

A. HET ONDERWERP 

 

Tip 1. Maak een lijst met vragen die je wilt beantwoorden.  

Welke prangende vragen wil je beantwoorden en welk probleem wil je oplossen? In de 

praktijk is het makkelijker om vragen te bedenken dan om oplossingen voor een 

algemeen probleem te formuleren. Daarna is het weer makkelijk om die concrete vragen 

te beantwoorden. 

Een tweede belangrijk voordeel van de methode van concrete vragen beantwoorden is, 

dat je vanaf het begin bezig bent met oplossen van een probleem. En dat is een sterke 

troef om je publiek te boeien. 

 

Tip 2. Formuleer een heldere doelstelling.  

Een presentatie zonder heldere doelstelling valt bij het publiek door de mand. Maar ga 

verder dan een algemene doelstelling zoals: “overdragen van informatie”. Deze 

doelstelling zal zonder twijfel in negen van de tien toespraken zitten. Echter als 

informatieoverdracht het enige is dat je met je presentatie wilt bereiken, gebruik je het 

verkeerde instrument. Je stopt te veel energie en teveel tijd in iets dat veel eenvoudiger 

geregeld kan worden met een memo of rapport. 

Presentaties zonder heldere doelstelling gaan zweven of kabbelen. Dat worden 

presentaties waarvan het publiek achteraf denkt: “Wat moeten we hiermee? Was dit nu 

nodig, moest ik hier nu voor komen?  

Voorbeelden van concrete doelstellingen van een presentatie zijn: 

 amuseren 

 ontroeren 

 het publiek wakker schudden 

 het publiek aan het denken zetten 

 actie ontketenen bij het publiek 

 mensen bewegen te kopen 

 mensen veranderen 



38 Tips voor een Uitstekende presentatie   

Arthur van Vliet Nathurel.nl 5 

 

Jij weet wanneer je een goede doelstelling voor je boodschap hebt geformuleerd, als je 

publiek actie onderneemt en je het resultaat kunt toetsen. Door toetsen kun je meten of 

je de doelstelling hebt gehaald. 

Voorbeeld 1: de boodschap is: dit is het onderwerp en ga met elkaar in discussie. De 

presentatie is geslaagd als het publiek discussieert over het onderwerp. 

Voorbeeld 2:  de boodschap is: het autogebruik voor woonwerk verkeer ligt te hoog, ik 

wil dat u met elkaar afspraken maakt die bewerkstelligen dat het 

autogebruik af neemt. De presentatie is geslaagd als uw publiek nieuwe 

afspraken maakt, die het autogebruik tijdens woon-werk verkeer met 10% 

kan doen afnemen. 

 

Tip 3. Inventariseer de elementen van je presentatie.  

De eerste stap bij het uitwerken van je onderwerp is het verzamelen van de elementen 

(bouwstenen) van je presentatie. Schrijf alles op wat je te binnen schiet en maak je nog 

niet druk over volgorde of structuur. Dat komt later. Ook de vragen horen thuis in deze 

bouwstenen lijst. 

 

Tip 4. Raadpleeg externe bronnen. 

Wat weet je al, waar kun je meer over het onderwerp te weten komen, wie zijn de 

mensen die je eventueel nog meer over het onderwerp kunnen vertellen. Uiteraard is 

Google een uitstekende bron, waarbij je de lijst met elementen gebruikt als zoektermen. 

Kijk ook altijd even bij Google Afbeeldingen, omdat plaatjes heel inspirerend kunnen 

werken. 

 

Tip 5. Breng structuur in de lijst met elementen.  

De lijst met trefwoorden en vragen worden vervolgens gegroepeerd in clusters van bij 

elkaar behorende thema’s. Voor elk cluster bedenk je een kopregel, die een treffende 

samenvatting is van het thema van de cluster. Op deze manier zijn de hoofdstukken van 

je presentatie geboren. 

 

Tip 6. Zorg voor het zout in de soep.  

Het is van groot belang om naast al die inhoudelijke informatie die je over het onderwerp 

verzameld hebt op zoek te gaan naar het ‘zout in de soep’. 
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Onderwerp 
thema 

Publiek 

boodschap 

IK 

Zoek leuke voorbeelden die je kunt gebruiken, zoals persoonlijke verhalen die op de een 

of andere manier betrekking hebben op je onderwerp. Hoe oorspronkelijker het verhaal is 

waarmee jij je boodschap steunt hoe overtuigender jij zult zijn. Niet voor niets hebben 

we op deze tip een hele training gebaseerd. Hoe persoonlijker je het maakt hoe 

overtuigender je zult zijn! 

Tip 7. Verwijder alle niet relevante onderwerpen.  

Je hebt waarschijnlijk veel meer informatie over het onderwerp verzameld dan je ooit 

kunt gebruiken in de komende presentatie. De klassieke valkuil is namelijk dat je alles, 

wat je bijeen vergaard hebt, ook daadwerkelijk wil gebruiken. Daarom, kernmateriaal 

scheiden van restmateriaal. 

Jouw doelstellingen en het publiek vormen de leidraad voor deze splitsing. 

 

B. DE SPREKER 

De volgende stap in de echte voorbereiding is nadenken over je eigen positie als spreker. 

 

 

 

 

 

 

Je ziet in het schema dat je, als de man of vrouw die de presentatie gaat houden, de 

meest belangrijke plaats inneemt in het geheel. Je bent immers de persoon op wiens 

schouders de klus ligt. Jij bent het immers diegene die straks voor al die personen staat! 

 

Tip 8. Je doet het goed of je doet het niet.  

Stel jezelf de volgende vragen: 

 Ben ik de juiste persoon om deze presentatie te houden? 

 Sta ik achter de boodschap? 

 Is het publiek gebaat bij mijn presentatie over dit onderwerp? 

 Heb ik voldoende kennis van het onderwerp? 

 Heb ik voldoende tijd om mij het onderwerp eigen te maken? 
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Na beantwoorden van deze vragen zou het best zo kunnen zijn, dat je er achter komt, 

dat je niet de meest geschikte persoon bent om de presentatie te houden. 

Dan ligt nu nog de mogelijkheid open om je opdracht terug te geven of over te dragen 

aan een ander die daar meer geschikt voor is. 

 

Tip 9. Maak positief gebruik van je eigen spanning en relativeer je angst. 

Minder dan 20% van alle mensen die in het openbaar spreekt is vrij van angst. Met 

andere woorden, meer dan 80% van de sprekers zegt angst te hebben een presentatie te 

houden. De hoeveelheid angst is afhankelijk van de spreker. De één zegt: “Het wel 

spannend te vinden", terwijl de ander vol overtuiging roept: “Ik laat nog liever al mijn 

kiezen trekken!”. 

Het is natuurlijk ook spannend. Per slot van rekening word je als spreker straks het 

centrale punt, de hoofdrolspeler op wie alle aandacht gericht zal zijn. 

Hoe begrijpelijk die spanning ook is, toch kan het al heel veel rust geven als je voor 

jezelf kunt benoemen waar je dan zo vreselijk bang voor bent. Veel gehoorde uitspraken 

zijn: 

 Ik ben bang dat mijn publiek mij uit zal lachen. 

 Straks doe ik het zo slecht dat de hele zaal leeg loopt. 

 Misschien gaat iedereen onderling zitten praten als ik aan het praten ben. 

 Als ze maar aandacht voor me hebben. 

En iedereen kan dit rijtje met een aantal persoonlijk angsten aanvullen. Nou zijn dit 

allemaal veronderstellingen die alles met het publiek zelf te maken hebben en NIETS met 

jou als spreker. En het zijn allemaal publieksacties die theoretisch kunnen plaatsvinden, 

maar in de praktijk niet zullen gebeuren, omdat je er zelf voor kunt zorgen dat het niet 

zal gebeuren. Je hebt je namelijk tot in de puntjes voorbereid op jouw speech en je weet 

je boodschap op een boeiende, aantrekkelijke en vooral persoonlijke manier te vertellen. 

Andere ‘catastrofes’ waar veel sprekers het over hebben zijn: 

 En als ik me nou verspreek tijdens mijn betoog? 

 Misschien zien ze wel dat mijn handen trillen! 

 Het zweet breekt me uit! 

 En als ik nou mijn tekst helemaal kwijtraak? 

 Ik heb gedroomd dat ik terugliep naar mijn plaats en na drie stappen struikelde 

en de microfoon in mijn val meenam. 

Deze bloemlezing toont aan, dat de mens beschikt over grote creativiteit. Niets van dit 

alles is gebeurd, maar de gedachte alleen al dat het zou kunnen gebeuren, maakt het de 

spreker bij voorbaat al behoorlijk moeilijk. 
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En eigenlijk is er één heel duidelijk antwoord op deze angstgedachten: nou èn (so 

what)?  

Stel dat jij je in de eerste zin verspreekt: nou en? 

Stel dat je merkt dat je kleding, ondanks uw goede voorbereiding, niet overeen komt 

met de kleding van het publiek: nou en? 

Als je op deze manier je angst voor persoonlijk falen te lijf gaat, zal de kans dat er echt 

iets mis gaat verminderen tot een zeer aanvaardbaar niveau, een prettig werkbaar 

niveau. En valt je glas water dan toch nog om: nou en? 

Vraag maar eens aan acteurs of zij nog spanning voelen. Het antwoord zal ja zijn en ook 

dat ze daar juist gebruik van maken.  

Tip 10. Schrijf op wat je eist van jezelf als spreker (en laat het los) 

Wat ook helpt om onredelijk angst te reduceren is om eens op te schrijven wat je van 

jezelf als spreker eist: 

 Moet je als spreker accentloos en foutloos Nederlands spreken? 

 Moet je als spreker antwoord hebben op alle vragen die kunnen gaan komen? 

 Moet je zich als spreker mislukt voelen als één iemand gedurende 3 seconden niet 

naar je kijkt maar uit het raam? 

Eis niet het onmogelijke van jezelf.  

Je kunt aan jezelf als spreker nog veel meer eisen stellen. Echter, dit soort eisen zijn 

onhaalbaar en hebben bovendien niets met de kwaliteit van de presentatie te maken. Dit 

soort overspannen eisen staan een goede presentatie vreselijk in de weg. Je kunt niet 

slagen door zulke hoge eisen aan jezelf te stellen. Het zijn immers onhaalbare eisen. Doe 

het dus niet. 

Al die angsten die, terwijl je nog geen woord hebt hoeven spreken, het hoofd op hol 

brengen, kunnen worden bestreden. Als dat achter de rug is, is de angst veranderd in 

spanning. De spanning voor het moment dat het echt moet gaan gebeuren. De spanning 

die heel bruikbaar is om een goede presentatie te houden. 

Een de training oefenen we het omgaan met de ‘Ready, Steady, Go methode. Een 

eenvoudige oefening die je in staat stelt je spanning naar het nu te brengen en zo te 

reguleren. 
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C. HET PUBLIEK 

De presentatie moet jou en je publiek op het lijf zijn geschreven!  

Het komt regelmatig voor dat ‘het publiek’ niet wordt meegenomen in de voorbereiding. 

Zonder goed te kijken naar het publiek, dat straks de presentatie aanhoort en aanziet, 

kan de voorbereiding niet compleet zijn. 

Daarom is het belangrijk om vooraf zoveel mogelijk over het publiek te weten te komen. 

Op die manier kun je jouw voorbeelden en anekdotes toespitsen op je publiek. Hoe meer 

je weet van jouw publiek hoe specifieker jij je presentatie kunt maken. 

 

Tip 11. Weet wat de algemene kenmerken zijn van je publiek.  

Stel jezelf de volgende vragen: 

 Hoe groot is mijn publiek? 

 Wat is de verdeling mannen/ vrouwen? 

 Wat is het gemiddelde ontwikkelingsniveau? 

 Wat zijn de overeenkomsten tussen de verschillende mensen? 

 Wat zijn de specifieke verschillen tussen toeschouwers? 

 Wat is hun normale taalgebruik? 

 Hoe oud is de oudste en hoe jong is de jongste? 

 Hoe leven ze, hoe wonen ze? 

 Wat doen ze in hun vrije tijd? 

 Wat zijn hun favoriete televisie programma’s? 

 Welke krant, tijdschriften of boeken lezen ze? 

 

En vraag jezelf af hoe de relaties zijn binnen het publiek: 

 In welke functie zijn ze aanwezig? 

 Welke maatschappelijke status hebben ze? 

 Zijn er hiërarchische verhoudingen tussen de mensen? 

Als je zelf deze vragen niet kunt beantwoorden, vraag het dan aan de organisator van de 

presentatie. 

 

Tip 12.  Weet waarom jouw publiek geïnteresseerd is in jouw boodschap.  

Stel jezelf de volgende vragen: 

 Wat verwacht het publiek van mij? 

 Wat weten ze al van het onderwerp? 

 Hoe denken ze over het onderwerp? 

 Door welke brillen en filters kijken ze naar het onderwerp?  

 Komen ze vrijwillig of verplicht naar de speech? 
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 Wat hebben ze gedaan voor deze bijeenkomst? 

 Wat gaan ze doen na deze bijeenkomst? 

 Welke belangen en/of behoeften hebben ze bij het thema? 

Als je zelf deze vragen niet kunt beantwoorden, vraag het dan aan de organisator van de 

presentatie. 

 

Tip 13. Houdt rekening met verschillende communicatie typen binnen je 

publiek.  

In grote lijnen zijn er drie communicatie typen te vinden in elk publiek: 

1. De visueel ingestelde mens: denkt in grote lijnen, wil een assertieve benadering 

en wil vermaakt worden. 

2. De auditief ingestelde mens: denkt in geluid en zoekt details, wil overtuigd 

worden door een goed verhaal. 

3. De kinesthetisch ingestelde mens: is op zoek naar contact, relatie en 

vertrouwen. Het verhaal is minder belangrijk dan de persoonlijke ervaring tijdens 

de presentatie.        

Er bestaat geen mens die niet alle drie de typen in zich heeft, alleen de volgorde en 

voorkeuren zijn verschillend. Net als bij jou als spreker trouwens. Ben je vooral visueel 

ingesteld dan zal je extra werk moeten verzetten om ook de auditieve en kinesthetische 

luisteraar te bereiken en zo kan je alle varianten van sprekers en luisteraars maken.  

Om jouw publiek in zijn geheel te bestrijken is jouw presentatie daarom altijd voorzien 

van: 

 Visuele elementen: sheets, ruimte gebruik, flipover 

 Auditieve elementen: jouw stem, rust, verhaalvorm, anekdotes 

 Congruentie: je gelooft in je eigen verhaal, vertelt persoonlijke ervaringen, straalt 

zelf de boodschap uit 
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D. SCHRIJVEN VAN DE PRESENTATIE 

Je hebt er voor gezorgd dat je weet wat je over het onderwerp wil vertellen, de 

boodschap. Je weet dat je de juiste presentator bent voor dit publiek en je weet wie jouw 

publiek is. Nu ben je er klaar voor om het onderwerp een presentatie vorm te gaan 

geven. 

Verwerk alle verkregen informatie op een overzichtelijke, schematische manier. Als dat 

gedaan is, dus als het onderwerp breed voor je op tafel ligt, is het belangrijk daar een 

eerste ordening in aan te brengen. 

 

Tip 14. Schrijf de presentatie helemaal uit.  

Het heeft de voorkeur de presentatie helemaal uit te schrijven. Mocht het gebeuren dat 

je tijdens het presenteren volledig de draad kwijt raakt, dan weet je in geval zeker dat je 

die draad altijd weer terug kunt vinden. 

Schrijftaal is geen spreektaal.  

Tijdens het schrijven is het belangrijk om op het taalgebruik te letten. Probeer bij het 

schrijven al zo te schrijven alsof je “het verhaal” aan iemand vertelt. Praat hardop tijdens 

het schrijven. Dat voorkomt dat je woorden gaat gebruiken die kloppen op schrift maar 

moeilijk uit te spreken zijn.  

 

Tip 15. Verwerk verhalen in je presentatie. 

Verwerk in je tekst voorbeelden, woordspelingen, anekdotes en persoonlijke belevenissen 

die je verzameld hebt. Nogmaals hoe persoonlijker jouw ondersteunende verhaal hoe 

overtuigender jouw boodschap die je presenteert zal zijn! Misschien is dit wel de 

belangrijkste tip die ik je kan geven! Verhalen zijn voertuigen voor je boodschap. In het 

E-paper ‘Nathurel ‘Presenteren’ zal ik er dieper op in gaan. (December 2013) Zorg er 

voor dat je verhalen persoonlijk zijn. Jat niet het verhaal van een ander. ‘Ik hoorde eens’ 

is dodelijk. Dan heb jezelf niets meegemaakt. Waarom nog jou geloven? 

 

Tip 16. Zorg voor drie duidelijke ankers.  

Niemand gaat jouw presentatie in zijn geheel onthouden. Jouw publiek krijgt van jou een 

boodschap aangereikt en je wilt dat die boodschap onthouden wordt. Houd je presentatie 

daarom liever te kort dan te lang. Zorg voor drie duidelijke ankers. Aan het begin, vlak 

voordat je klaar bent en aan het eind. De drie ankers linken direct aan je boodschap. 

Ankers raken per definitie je publiek. Een anker kan een persoonlijk verhaal zijn, een 
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beeld, een geluidsfragment, een grap of juist een ontroerde anekdote, een voorwerp, een 

kunstobject, etc. etc. Het uitspreken van je boodschap is het middelste anker. 

 

Tip 17. Gebruik beeld en actie taal.  

Een ander belangrijk aandachtspunt is het gebruik van beeld en actietaal. Dit houdt 

bijvoorbeeld in dat je woorden gebruikt als ‘ik’ en ’wij’ in plaats van ‘men’. 

Voorbeeld: men doet vaak ietwat negatieve uitlatingen over de beslissingen die zijn 

genomen door de directie. Beter is: vaak hoor ik u, en ook mijzelf, negatief praten over 

de beslissingen die zijn genomen door onze directie. 

 

Tip 18. Gebruik losse kaartjes.  

Een handige manier van opschrijven is gebruik maken van kleine kaartjes. Ze zijn minder 

opvallend en omdat deze losbladig zijn, kan je ze tot het laatste moment actualiseren. 

 

Tip 19. Loop je presentatie nog eens kritisch door.  

De presentatie staat op papier, met alle voorbeelden, anekdotes, prachtige metaforen, 

aanwijzingen voor het gebruik van de visuele hulpmiddelen. Kortom, de presentatie is op 

papier klaar. 

 Loop je ‘papieren’ presentatie nog een keer kritisch door. Let daarbij op de lengte van 

de zinnen en de geplaatste leestekens. 

 Zijn de woorden die je gebruikt passende woorden om uit te spreken of is het hier en 

daar toch weer typisch schrijftaal geworden? 

 Pak de doelstellingen er weer eens bij. Is dit een presentatie die de gestelde doelen 

gaat verwezenlijken? 

 Haal het publiek weer even voor de geest. Is dit een presentatie die bij het publiek 

past? 

 De boodschap. Staat er in de presentatie dat wat je over het onderwerp wilt 

vertellen? 

 Denk even aan de beschikbare tijd. Wil je misschien niet te veel vertellen in veel te 

weinig tijd? 

Kortom, kijk akelig kritisch naar je eigen presentatie alsof je deze voor het eerst onder 

ogen krijgt. Wees hard tegen jezelf en hanteer het rode potlood. Maak de presentatie 

daar waar mogelijk scherper en pakkend. 
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Tip 20. Zorg dat je tijd overhoudt.  

Als je een opdracht krijgt die in de gestelde tijd niet haalbaar is, kun je de opdracht niet 

uitvoeren. Bovendien mag je voor een speech van 20 minuten maar 15 minuten tekst 

voorbereiden (75%) omdat u tijd voor stiltes en zelfonderhoud moet inbouwen. 

Als je ondanks alle goede argumenten niet onder de opdracht uitkomt, moet je heel 

duidelijke keuzes gaan maken en moet je jouw doelstellingen aanpassen aan de geboden 

mogelijkheden. 

 

 

E. VOORBEREIDEN VAN HET PRESENTEREN 

Je bent met de eerste fase van je voorbereiding klaar nu nog oefenen. Eerst een aantal 

keren voor jezelf.  

 

Tip 21. Oefen je presentatie.  

Let bij het oefenen voor jezelf vooral op: 

 Hoe wil je staan. Verdeel de ruimte voor jezelf.  

 Oefen jezelf in verbaal onderstrepen van tekst en stembuigingen. 

 Maak ook een plan voor dat verbaal accentueren. 

 Noteer aanwijzingen hieromtrent onder het kopje: regie. 

 Laat verbaal en non-verbaal elkaar bewust versterken! 

Meer dan 90% van communicatie is non-verbaal.  

Daar kun je dus niet omheen. Voor non-verbale communicatie zal je dus in je 

voorbereiding tijd moeten nemen en keuzes mogen maken. Niet voor niets wordt er in de 

training ‘Nathurel Presenteren’ drie dagdelen aan besteed. 

 

Tip 22. Oefen je presentatie voor een klein publiek.  

Test je presentatie eens uit op een klein publiek, je eigen familie bijvoorbeeld. Kijk goed 

hoe ze reageren en neem die signalen serieus. Als het hen onvoldoende kan boeien moet 

er nog het een en ander aangepast worden. 
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Tip 23. Concentreer je op non-verbale communicatie. 

Tijdens de training besteden we veel aandacht aan non-verbale communicatie. Je krijgt 

terugkoppeling op jouw kracht, op jouw charme en je ontwikkelmogelijkheden. Daarna is 

het oefenen en nog eens oefenen. 

Een belangrijk hulpmiddel is je eigen regie. Als je voortdurend weet wat je wilt 

overbrengen, kun je dat regisseren door je non-verbale taal voor te schrijven en in te 

studeren met de verbale taal. Denk daarbij ook aan het feit dat de plek waar je staat 

onderdeel uit maakt van het complex aan non-verbale taal. Bedenk dat er een taal der 

tekens bestaat die onbewust door ons allemaal wordt waargenomen en geïnterpreteerd: 

 Krab je aan je hoofd? Jouw publiek denkt dat je nu nog twijfelt aan wat je zegt.  

 Sta je achter in de ruimte? Je wilt je boodschap niet verdedigen.  

 Kijk jij je publiek slechts gedeeltelijk aan? Je schaamt je voor je boodschap.  

Zo zijn er duizenden tekens te bedenken in verschillende nuances. Hier volgt een 

voorbeeld: 

Stelt je eens voor dat tijdens een tafelrede de vader van de bruid moeizaam opstaat, de 

bruidegom aankijkt, een diepe zucht slaakt, zijn vrouw nog even aankijkt, de schouders 

ophaalt en nogmaals diep zucht. Dan gaat hij van start met zijn toespraak, waarin hij 

gaat zeggen dat hij zo uitgesproken blij is dat zijn dochter op een goed moment met 

Harry, nu zijn schoonzoon, thuiskwam. Hij prijst in zijn speech Harry huizenhoog. 

Al binnen 20 seconden wisten alle genodigden dat papa zijn schoonzoon Harry totaal niet 

ziet zitten. Niemand gelooft alle lovende woorden van schoonpapa richting Harry. De 

boodschap was al duidelijk voordat er ook maar één woord was gesproken. 
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F. HULPMIDDELEN 

Tijdens een presentatie kun je gebruik maken van hulpmiddelen. Niemand zegt dat het 

moet, maar het kan. Echter, hulpmiddelen mogen nooit de presentatie over gaan nemen. 

Het komt regelmatig voor dat iemand die een presentatie staat te geven, zich heeft laten 

degraderen tot een dia-klikker of een flip-over staarder. De man of vrouw cijfert zichzelf 

helemaal weg ten gunste van een PowerPoint of een stuk papier. Dat kan en mag de 

bedoeling niet zijn. 

Wat boeit meer? Een volgeschreven stuk papier dat ergens is opgehangen of een 

dynamische presentator die staat te genieten van wat hij of zij doet? 

Een hulpmiddel dient om de presentatie te ondersteunen. En dan nog maar alleen als het 

echt niet anders kan! 

 

Tip 24. Wees sober met Powerpoint.  

The sky is the limit bij Powerpoint. Erg veel van alle programmamogelijkheden worden 

gebruikt, ten koste van de man of vrouw die de presentatie zou moeten houden. En daar 

zit dan gelijk de zwakke plek van al dit moois. De computer heeft sterk de neiging jou de 

baas te worden en jij bent dan nog slechts de muisschuiver. Gedegradeerd! 

Natuurlijk kun je de computer een meerwaarde laten hebben bij je presentatie, maar 

soberheid is hier het magische woord. Sober met kleur, sober met geluid en sober met 

animaties. Jij bent zelf veel boeiender! 

 

Tip 25. Kijk niet naar je dia’s.  

Als je presenteert kijk je zelf zoveel mogelijk naar je publiek. Laat je niet verleiden om 

voortdurend naar je prachtige dia’s te kijken. De Powerpoint dia’s zijn ondersteuning van 

je verhaal en jij als spreker bent het middelpunt. 

 

Tip 26. Gebruik een flip-over voor interactie met een kleine groep.  

Vellen papier worden vrij algemeen gebruikt. Dit middel is geschikt voor kleine groepen. 

Een groot voordeel van een flip-over is dat het meestal op een losse driepoot staat die je 

kunt neerzetten waar je maar wilt. 
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Toepassingen van een flip-over zijn: 

 Een enkel vel kan worden gebruikt voor informatie, bijvoorbeeld de structuur van de 

presentatie, die tijdens de hele toespraak zichtbaar blijft. 

 De flip-over kan gebruikt worden om een toenemende hoeveelheid informatie op te 

bouwen of om de opeenvolgende fasen van een betoog te begeleiden. 

De flip-over is bij uitstek geschikt om interactief met je publiek te werken. Je kunt 

bijvoorbeeld de flip-over van te voren beschrijven en het publiek aanvullingen laten 

geven. Je kunt materiaal uit je publiek halen en dit op de flip-over schrijven. Zo ontstaat 

een leersituatie waarbij je publiek de presentatie mee gaat dragen. 

Nog enkele tips voor flip-overs: 

 Werk op een flip-over met trefwoorden of zeer korte zinnen 

 Gebruik de kleuren blauw en zwart om mee te schrijven en rood en groen als 

steunkleuren 

 Schrijf groot en duidelijk 

 

Tip 27. Denk na over andere hulpmiddelen.  

Naast de flip-over en de PowerPoint zijn er nog vele mogelijkheden om je boodschap met 

hulpmiddelen te ondersteunen. Denk na over wat je zou kunnen helpen je boodschap te 

ondersteunen. 
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G. UITVOEREN VAN DE PRESENTATIE 

 

Tip 28. Profiteer van je plankenkoorts.  

Gebruik je spanning positief. Waarom zou een artiest die het podium gaat bestijgen of 

een sportman die zich voor de wedstrijd prepareert wel met spanning mogen omgaan en 

jij niet? Spanning geeft focus en focus geeft concentratie en dus de juiste richting. Wees 

blij met spanning en maak er gebruik van.  

Natuurlijk wil je niet te gespannen zijn, net als de artiest en de sportman zal je dan je 

doel voorbij schieten. Gespannen is lekker, niets meer aan doen. Té gespannen? Daar 

moet vooraf iets aan gebeuren. In onze training werken we met het ‘Ready, Steady, Go 

principe. Veel trainees hebben daar veel baat bij gehad.  

 

Tip 29. Warm je lichaam op.  

Om de spanning in het lichaam ‘bedrijfsklaar’ te maken, is het van groot belang daar 

even vóór de presentatie aandacht aan te besteden. Die aandacht moet uitgaan naar drie 

gebieden: 

 het lichaam, van hoofd tot teen 

 de stem 

 de ademhaling 

Om het lichaam op te warmen, - je lichaamstaal is straks namelijk een groot gedeelte 

van je communicatie-, is het belangrijk om van boven naar beneden even al die beruchte 

“spiergroepen vol spanning” na te lopen en aandacht te geven. 

Ook de stem moet worden losgemaakt. Even vooraf spelen met volume, dynamiek en 

het reliëf van je stem. Losmaken van de stem, het opwarmen, voorkomt dat je straks 

een presentatie houdt die monotoon klinkt of dat je stem het onder spanning ineens af 

laat weten. 
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Hier is een effectieve stem oefening: 

 Mmmooo- 3x   Mmmoe   Mmee   Mmmaaa   Mmmiee 

 Longelongelonge   Lingelingelingeling   Langelangelangelang   Tingelingelingeling    

 Bim bam bom   Zing zang zong   Ving vang vong 

 Namen noemen   Zingende engelen   Klinkende zangen   Innig verlangen 

 Banden binden   Neem mij mee   Mijne mening 

 Believen beleven beloven   Bedillen bedotten bedenken   Betonen bepoten 

belijden 

 Beteuten bekijken betalen   Duikelen dommelen dacapo   Kakelen kiekendief 

keukenkoek 

 Genegen genoegen genadig   Verdelen fiedelen fanfare   Rammelen rinkelen 

rommelen 

 Mirakuleus meridiaan marokijn 

Tot slot de ademhaling. De ademhaling is de motor die alles gaande houdt. Een goede 

ademhaling zorgt ervoor dat je tijdens je speech krachtig en prettig klinkt. Een goede 

ademhaling zorgt ervoor dat je tijdens je speech lichaam en stem onder controle kunt 

houden. Een goede ademhaling zorgt ervoor dat toch weer oplopende spanning 

weggenomen kan worden.  

Om dit alles te bereiken moet de adem laag zitten. Ademen vanuit de buik en niet vanuit 

de borst. 

Geven van een presentatie staat gelijk aan het leveren van een sportprestatie op 

topniveau. 

 

Tip 30. Focus op je publiek. 

Je kijkt naar je publiek om je publiek te zien. Als je verder alles in de hand hebt, 

heb je de handen vrij om een goed contact met je publiek te onderhouden. In onze 

training noemen wij dit focus en we besteden er apart aandacht aan.  

Door te focussen maak je voortdurend contact met je publiek. Het publiek weet en voelt 

dan dat je echt tegen hen praat, echt met hen communiceert.  

 

Tip 31. Maak duidelijke afspraken over stellen van vragen.  

Tijdens de introductie, “de kop” van de presentatie heb je met je publiek bepaalde 

afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste dingen die je met hen hebt afgesproken, 

hoe zij met vragen die ze hebben om moeten gaan. 
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Je kunt met hen afspreken dat alle vragen moeten worden bewaard tot aan het eind van 

de presentatie, of je kunt afspreken dat ze iedere vraag die ze hebben direct kunnen 

stellen. Beide keuzen hebben voor- en nadelen: 

 Vragen opsparen tot het eind van de presentatie kan er soms voor zorgen dat 

onduidelijkheden, iets wat het publiek niet begrijpt, tot het einde van de 

presentatie onduidelijk blijven. Het publiek kan om die reden afhaken. 

 Door vragen naar het eind te verplaatsen, kun je er wel voor zorgen dat je de 

presentatie zonder storingen kunt doen. Dit hangt af van je persoonlijke voorkeur 

en talent. 

Ben je ad-rem? Kies dan voor voortdurende wisselwerking. Ben je minder snel van de 

tongriem gesneden, dan verdient het aanbeveling om je presentatie zo te regisseren dat 

je het publiek voortdurend geboeid houdt. Deze presentatie is korter en de vragen heb je 

voor het einde bewaard en zo veel mogelijk voorbereid. 

Hoe dan ook, het is belangrijk om tijdens de voorbereiding al na te denken over wat je 

gaat afspreken over het stellen van vragen. Plan dan ook tijdens de voorbereiding al tijd 

in voor het beantwoorden van vragen. Vragen en antwoorden nemen meer tijd in beslag 

dan je zou verwachten. 

 

Tip 32. Ga redelijk om met redelijk vragen.  

Er zijn verschillende soorten vragen. Eerst de redelijke vragen. 

Voorbeeld 1.  U noemt net de resultaten van het onderzoek onbetrouwbaar, kunt u mij 

misschien vertellen hoe u tot deze conclusie bent gekomen? 

Dit is een fatsoenlijke vraag van iemand die werkelijk bij de presentatie 

betrokken is. Ga met zo’n vraag om zoals met het publiek eerder is 

afgesproken. 

Voorbeeld 2. Zou u misschien zo vriendelijke willen zijn de consequentie voor onze 

afdeling wat dieper uit te splitsen, en wat zal er gebeuren over drie jaar? 

Dit zijn twee vragen in één. Het eerste deel zou je ook weer kunnen 

behandelen als afgesproken. Op de tweede vraag kun je geen antwoord 

geven, omdat je dat niet weet. Doe dan ook geen poging. Als je een 

antwoord niet weet, zeg dat dan eerlijk. Je kunt en hoeft immers niet alles 

te weten. 
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Tip 33. Ga niet inhoudelijk in op slechte vragen.  

Voorbeeld: Maar je staat daar nu wel te vertellen dat er geen ernstige consequenties 

zullen zijn voor het milieu, maar in een onderzoek dat laatst is gedaan naar 

een onderwerp dat nauw betrokken is bij dit onderwerp, kwamen heel 

andere resultaten aan het licht. Wat hebt u daar over te zeggen? 

Dit is typisch een vraag waarin een levensgrote valkuil schuilt. Eigenlijk is 

het helemaal geen vraag. Dit kan iemand zijn die het niet met je eens is en 

je zo onder uit wil halen. Wees behoedzaam. Ga niet inhoudelijk in op zo’n 

interruptie. Dit soort vragen is nooit afdoende te beantwoorden. Maak met 

zo iemand een afspraak om er na je presentatie  nog even op terug te 

komen. Doe dat in je eigen belang en in het belang van de andere 

toehoorders. Zij zullen je dankbaar zijn. 

 

Tip 34. Herhaal een “opmerking” en vraag wat de vraag was.  

En dan zijn er nog mensen die het belangrijk vinden om even te laten horen dat ze er 

ook zijn. Deze plaatsen vaak alleen maar een opmerking en kijken je daarna aan met 

grote, vragende ogen. 

Vat dan samen wat de opmerking was en vraag daarna beleefd wat de vraag was. 

 

Tip 35. Herhaal vragen bij een grotere groep.  

Als de groep waar je tegen spreekt groter is dan 15 mensen, is het zinvol om de gestelde 

vraag even hardop te herhalen of hardop samen te vatten. Dat maakt dat iedereen in het 

publiek de vraag heeft gehoord en het geeft jou meer tijd om na te denken. 

 

Tip 36. Benoem een vergissing of korte black-out.  

Neem even de tijd voor jezelf. Neem even de tijd om er weer in te komen. Tijd voor 

zelfonderhoud is heel belangrijk tijdens een presentatie. Gebruik daarvoor de stiltes 

bijvoorbeeld bij het vertonen van een sheet en tijdens de punten en de komma’s in de 

tekst. Ook een glas water doet wonderen. Tot slot het grootste wondermiddel: 

benoemen. 

Als je benoemt dat je er even uit bent, even een slokje neemt en door uw papieren 

bladert is het publiek deelgenoot. Iedereen kan zich jouw behoefte aan ordening voor 

stellen. Jouw publiek blijft bij jouw presentatie betrokken, je bent mens net als zij en je 

hebt een belangrijke boodschap. Je hebt van een zwak moment een charme gemaakt en 

zowel bij jezelf als bij je publiek ontspanning gecreëerd. 
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Tip 37. Benoem rumoerig publiek.  

Opnieuw hetzelfde middel toepassen: benoemen!  

In het algemeen geldt: als het publiek iets doet wat jij niet verwacht en ook niet begrijpt, 

vertel dan het publiek wat je ziet en koppel er een vraag aan. 

“Ik merk dat er een heleboel geroezemoes los breekt in de zaal. Ik begrijp niet goed 

waardoor dat veroorzaakt wordt, wie wil mij dat even vertellen?” 

Op deze manier blijft jij de baas over de presentatie en merkt het publiek dat je ze 

werkelijk ziet en hoort.  

 

Tip 38. Als je zenuwen de overhand krijgen, focus op je ademhaling.  

Bij een aanval van zenuwen doe je wat je ter voorbereiding al deed. Je neemt rust bij de 

vertoning van de sheet, door er naar te kijken, onderwijl concentreert jij je op een diepe 

buikademhaling. Je verbrandt op deze manier het teveel aan adrenaline. Door beheersing 

van een goede ademhaling blijf je een dergelijk moment voor. 

 

Veel succes! 

Arthur van Vliet 

Telefoon: 06-81764649 

http://Nathurel.nl 

 

Zie ook de inhoud van onze training “Nathurel Presenteren”. 

http://nathurel.nl/
http://nathurel.nl/presentatie-training/

