
Presenteren? 
 

Wat als…. Verander je mindset. Je voelt je misschien oncomfortabel, maar de luisteraar is daar helemaal niet mee 

bezig. Ook als je zenuwachtig bent kun je nog steeds presenteren. Geloof gewoon dat je het kunt, dan wordt het meteen 

minder spannend.  Maak je lang, voel je voeten stevig op  de grond staan en zeg dat met overtuiging tegen jezelf. Overtuig 

jezelf ervan dat je er zin in hebt! Je hebt je immers goed voorbereid. Zeg dat tegen jezelf en laat dat zien.In 

gezichtsuitdrukking, in handbewegingen en in intonatieverschillen. Roep het enthousiasme in jezelf op. Je kunt je lichaam 

foppen. Focus op een rustige , fijne plek en maak die plek zo levendig mogelijk: Hoe levendiger je voorstelling (zien, horen, 

ruiken, voelen), hoe meer je lichaam daarop reageert. De essentie van lachtherapie. Visualiseer dan je presentatie: doorloop 

je presentatie van begin tot eind: zorg dat je verhaal de ideale situatie weerspiegelt: hoe ziet jouw ideale presentatie eruit?  

Herhaal dit voor je de presentatie geeft.  

 

Spiekbriefje maken op wat dikker papier. Je hebt je presentatie tot in de puntjes voorbereid, de slides zijn 

gemaakt, trefwoorden zijn uitgewerkt en je bent klaar om te presenteren. Maar hoe onthoud je de trefwoorden in de juiste 

volgorde?  Maak een spiekbriefje met daarop de belangrijkste punten, feiten en cijfers uit je presentatie. Gebruik niet de 

trefwoorden uit je presentatie, want die zie je al!  Zorg dat je de juiste volgorde op je spiekbriefje zet, zodat je met dit 

spiekbriefje je presentatie kunt oefenen. Je oefent een paar keer en je merkt dat je al snel weet wat op het briefje staat. 

Verander nooit op het laatste moment van spiekbriefje (ook geen netversie, want die ziet er anders uit en dat werkt 

misschien juist verwarrend). Lees nooit je tekst voor van je spiekbriefje. Het heet niet voor niets spiekbriefje.  

 

Kijk je ogen uit. Kijken is geen scancontact. Dan lijkt het net of je je publiek niet aan durft te kijken. Laat je blik rustig 

even op iemand rusten. Maak oogcontact.  

Handgebaar. Bedenk van tevoren vijf handgebaren die je verhaal kunnen ondersteunen en die je publiek niet afleiden.   

Wat zeg je? Praat duidelijk, luid genoeg en articuleer goed. Varieer in volume en spreektempo (niet monotoon). Praat ook 

niet te snel. Wacht gewoon heel even bijeen komma en een punt. Neem jezelf eens op een telefoontje op en luister terug of 

het een prettig spreektempo is. Voor je toehoorders is het fijn als ze tijdens de presentatie de tijd krijgen om na te denken 

over wat je ze vertelet. Als je te snel praat, woorden aan elkaar plakt of tussen woorden en zinnen steeds ehhh zegt, hebeft 

je publiek minder tijd om je verhaal te verwerken.  Vervang ehms dus simpelweg door stiltes.mZorg dat deze dan wel op een 

logisch moment vallen, bijvoorbeeld aan het einde van je zin of het einde van een deelonderwerp.  

 

Zorg voor een kapstok. Door duidelijk aan te geven welke structuur je gaat gebruiken, kan de ander jouw verhaal 

aan een denkbeeldige kapstok in zijn hoofd hangen. Het wordt dan veel makkelijker om de verhaallijn te herkennen.  

Structuur: ten eerste, ten tweede, ten derde. Goed, beter, best. Slecht, slechter, slechtst. Verleden, heden, toekomst. 

Voordelen en nadelen. De ene kant en de andere kant. Overgangszinnen: die bestaan vaak uit twee delen. In het eerste 

deel wordt het vorige deelonderwerp samengevat en in het tweede deel wordt het nieuwe deelonderwerp geopend.  Drie 

vormen: 1. Vraag. Het is nu wel duidelijk wat de voordelen van dit voorstel zijn. Maar wat zijn de nadelen? 2. We bespreken 

drie soorten drones: de helikopter, de fixe dwing en de multirotor drones. Laten we eerst een blik werpen op de helikopter. 3. 

Aankondiging: We gaan nu kijken naar twee soorten multirotor drones.  Of:  Nu we hebben gezien wat de voordelen van 

voorstel X zijn, gaan we kijken naar de nadelen. Of: zo meteen laat ik enkele toepassingen zien van dit product. Of: u heeft 

nu gezien waarom ik …. vind. Dat brengt me bij het volgende onderwerp. Bedenk vooraf de overgangszinnen die je wilt gaan 

gebruiken. Maak de overgangszinnen gevarieerd en informatief. Met de structuuraanduidende kenmerken laat je van 

presentatie zo goed mogelijk de doorlopende lijn zien. Door goede overgangen te gebruiken, verbind je de onderwerpen met 

elkaar. De regel: eerst aankondigen, dan tonen. Je laat de volgende slide pas zien als je het volgende onderwerp hebt 

aangekondigd.  

 

Een goede doelstelling. Je bedenkt wat je wilt bereiken. Je hebt een specifiek doel dat geldt voor de hele presentatie.  

Informeren: aan het einde van deze presentatie weet u hoeveel planten er in elke Nederlandse wijk moeten staan om de 

klimaatdoelen van Parijs 2030 te halen. Overtuigen: in deze presentatie laat ik u zien waarom u beter een linzenburger kunt 

eten dan een kaasburger. Activeren: douchen is nooit meer hetzelfde, omdat u altijd het perfecte douchenummer kunt kiezen 

om water mee te besparen.  

 
Een goede opening. Een goede inleiding heeft drie functies: 1. De aandacht trekken van je publiek. Bijvoorbeeld door 

een vraag te stellen Wie heeft wel eens….?, het vertellen van een quote of gebruik een opvallend feit. Je kunt ook een 

onderwerp laten zien. 2. Het onderwerp inleiden. 3. Het publiek in de luisterstemming krijgen.  Een goede opening bestaat uit 

vier elementen. Het eerste een aandachtstrekker, zoals een anekdote, een stelling, een vraag aan het publiek of een actuele 

invalshoek. Het tweede element is het doel van de presentatie, vaak gevolgd door een inleiding op het onderwerp. Als derde 

introduceer je jezelf als spreker (inclusief je expertise op het gebied van het onderwerp waarover je spreekt). Tot slot ga je in 



op de structuur van de presentatie, zodat de luisteraar weet wat hij / zij kan verwachten. Maak een opening van je 

presentatie en verwerk daarin de volgende vier stappen: aandachtstrekker, naam en expertise spreker, doel en structuur.  

 

Je publiek bij je verhaal betrekken. Durf dit te doen. Het wordt op prijs gesteld. Het publiek voelt zich gewaardeerd als je 

merkbaar aansluit bij hun voorkennis.  Dat kun je doen door te checken of eventueel jargon wordt begrepen of door een 

vraag te stellen waar je later op terugkomt. Je kunt bijvoorbeeld een open vraag stellen en het antwoord in je verhaal 

gebruiken.  

 

Een goede afsluiting. Kondig het slot aan en herhaal het doel. Hierdoor onthoudt het publiek dan meer van de 

presentatie dan wanneer het slot niet wordt aangekondigd. Zorg daarom voor een goed signaalwoord of een duidelijke 

overgangszin als je aan het slot begint.  Bijvoorbeeld: kortom of ik wil graag afsluiten door…. Daarna is het prettig als je je 

presentatiedoel herhaalt, waardoor je publiek de conclusie makkelijker kan volgen. Eindigen met een inhoudelijke 

samenvatting speelt een belangrijke rol in het slot. Je herhaalt de centrale boodschap, waardoor het onthouden ervan 

makkelijker wordt. Zeg dus niet: ik heb eerst laten zien wat het probleem was is en daarna een aantal oplossingen gegeven, 

maar: om de regelgeving op het gebied van drones te verbeteren, zijn er  twee maatregelen die genomen moeten worden: 

de eerste is het actief laten participeren van de KNVvL, de tweede is het verplichten van het doen van een cursus, voordat 

met een drone gevolgen mag worden. Ben concreet. Na je samenvatting trek je een conclusie. Doe dat liefst met expliciete 

signaalwoorden, zoals concluderend, of mijn conclusie is dan ook. Door signaalwoorden te gebruiken kom je overtuigender 

over. Ik hoop dat u in deze presentatie heeft gezien dat deze nieuwe vorm van energieopwekking een rooskleurige toekomst 

tegemoet gaat. (Dat hoef je niet op een slide te zetten). 

 

De conclusie sluit aan bij je doel, de samenvatting is de onderbouwing daarvan. Na je slotzin kun je je publiek bedanken 

voor de aandacht. Controleer of je doel specifiek genoeg is. Schrijf op wat de conclusie is bij dat doel. Schrijf op welke 

argumenten uit je presentatie de conclusie ondersteunen.  

 

Drieslag. Een drieslag is een opsomming van drie woorden, zinsdelen of zinnen. Door de drieslag lijkt wat je vertelt 

compleet, waardoor je verhaal duidelijk overkomst. Een drieslag is daarom een goede manier om je verhaal af te sluiten. 

Noem bijvoorbeeld de drie kernpunten die je hebt behandeld in drie korte slotzinnen. Zorg voor een duidelijke pauze tussen 

zinnen of zinsdelen en een passende intonatie.  

 
Vragen beantwoorden. Geef bij de presentatie vriendelijk aan wanneer je publiek vragen kan stellen. Bij een 

vragenronde op het eind kun je zeggen: Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn na deze presentatie. Er is nu gelegenheid 

om die te stellen.  Of: Bedankt voor uw interesse in mijn presentatie. Er is nu ruimte voor vragen. Ik ben natuurlijk van harte 

bereid die te beantwoorden. Of: Fijn dat u de tijd heeft genomen om naar mijn presentatie te luisteren, Ik hoor graag wat uw 

vragen en ideeën zijn. Geef antwoord in drie stappen. Herhaal of parafraseer de vraag voor jezelf en voor het publiek. Jij 

controleert zo of je de vraag goed hebt begrepen en geeft jezelf wat tijd om na te denken over het antwoord.  Daarnaast help 

je het publiek. Geef beknopt antwoord en vertel duidelijk wat je wel en niet weet. Maak contact met alle luisteraars. Een 

richtlijn is om een kwart van de tijd oogcontact te houden met de vragensteller en driekwart van de tijd met de rest van je 

publiek. Check of de vraag op deze manier voor nu voldoende is beantwoord. Soms kun je niet direct antwoord geven: geef 

dan aan wanneer (bijvoorbeeld na de presentatie) en hoe (bijvoorbeeld per e-mail) je door de vragensteller benaderd kan 

worden voor het beantwoorden van de vraag. Blijf hoe dan ook vriendelijk, ook bij pittige of venijnig vragen. Ik zie dat dit een 

belangrijk onderwerp voor u is. Herformuleer de vraag zelf naar een meer neutrale vraag. Als ik u goed begrijp, zegt u dus 

eigenlijk (herhaling van de vraag of het statement op een neutrale manier]. Klopt dat. Geef rustig antwoord en kast je niet op 

de kast jagen. Check of de vraag voor nu voldoende is beantwoord.  

Sluit na de vragenronde goed af. Bedenk voor de afsluiting drie mogelijke afsluiters die vriendelijk en toekomstgericht zijn.  


