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OVERTUIGEND PRESENTEREN 

 

1. Wees je ervan bewust hoe je wilt overkomen. 

De manier waarop je je presenteert, zegt alles over jezelf. Dus ook over de instelling of de 

beroepsgroep die je vertegenwoordigt. 

2. Weet wat je zeggen wil. 

Vat de boodschap van je presentatie samen tot 15 woorden. Je kunt dit ook in de afronding doen. 

3. Vertel wat de luisteraars graag willen horen en wat je ze wilt LATEN horen. 

Je luisteraars willen zich prettig voelen en oplossingen horen voor problemen. 

4. Eerst de relatie, dan de informatie. 

Bouw eerst een goed contact op met gevoel en vertrouwen voordat je nieuwe informatie geeft.  

5. Je luisteraars zijn belangrijker dan jezelf. 

Zeg liever: ‘U krijgt te horen….’ In plaats van: ‘Ik ga u vertellen….’. 

6. Zeg het eenvoudig, kort, praktisch en zo origineel mogelijk. 

Illustreer je verhaal met veel voorbeelden, maak vergelijkingen en gebruik beeldende taal. 

7. Als iet belangrijk is, vertel het opnieuw. 

Herhaal de hoofdzaken in andere woorden. 

8. Communicatie is tweerichtingsverkeer. 

Praat MET de luisteraars en niet tegen ze. 

9. Presenteren is verkopen. 

Verkoop eerst jezelf vóór de boodschap. 

10 Gebruik een minimum aan visuele hulpmiddelen met tekst.  

Gebruik visuele hulpmiddelen alleen ter verduidelijking en ter verlevendiging. WEES ZUINIG MET 

TEKST. Je publiek komt om te luisteren. NIET om te lezen. 

11. Enthousiasme verkoopt! 

Straal dynamiek en enthousiasme uit. 

12. Harmonie in woord en daad. 

Combineer woorden met de juiste lichaamstaal. 

13. Selecteer je informatie. 

Overlaad je publiek niet met informatie: alleen jij weet wat je weglaat uit je presentatie. 

14. De wensen van je publiek zijn belangrijker dan je programma. 

Stem af op je luisteraars en reageer op hun signalen. 
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15. Houd je aan de tijd. 

Houd je presentatie korter dan verwacht. Laat je publiek achter met het gevoel: ‘wij willen meer!’. 

16. Blijf motiveren van het begin tot het einde. 

Motiveer door dynamische woordkeus en een actieve lichaamstaal. Eindig positief. 

17. Laat zien dat je er zelf plezier in hebt. 

Geniet en wees trots. 

18. Zwijgen is soms goud. 

Laat stiltes vallen voor het begin, tussen de zinnen door, na de dia’s en na je laatste woorden. Kijk je 

publiek dan vriendelijk aan. 

 

SUCCES! 

 


