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 M
ET IM

PAC
T 

Een goede presentatie begint bij de voorbereidingen! H
oe beter je bent voorbereid, hoe succesvoller je presentatie 

zal zijn! 

D
it E-book van The B

rand M
e ‘Presenteren m

et im
pact’ staat vol m

et handige en e!ectieve presentatietips.  
D

eze tips kun je gebruiken om
 m

et im
pact te presenteren. Presenteren m

et im
pact betekent dat je m

et jouw
 

boodschap je publiek overtuigt en inspireert en dat jouw
 luisteraars de ruim

te vol energie w
eer verlaten. M

et jou en 
jouw

 verhaal in hun achterhoofd. Resultaat: je blijft bij ze hangen!  

D
e tips zijn gevarieerd en je kunt ze bij allerlei presentaties gebruiken . Bijvoorbeeld bij een presentatie voor een 

groter publiek in een zaal of bij een W
ebinar dat je online presenteert, in kleinere, m

eer intiem
e sfeer.

D
eze 25 tips en tricks van The B

rand M
e helpen jou op w

eg om
 m

et im
pact te presenteren zodat jij je als professional 

stevig op de kaart zet. D
eze tips en tricks helpen je bij een optim

ale voorbereiding van jouw
 presentatie m

et im
pact. 

Veel succes!
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W
ie ben ik? Ik ben een gedreven reputatiem

anager en personal branding coach. M
et m

ijn labels Rep en Roer en  
The B

rand M
e help ik professionals en organisaties om

 hun reputatie te verstevigen, zich zichtbaarder te m
aken en 

uit te stralen w
aar ze voor gaan en staan.

Een goede m
anier van jezelf presenteren hoort daarbij, m

aar ook je verhaal sterk en stevig naar je doelgroep 
overbrengen. U

iteindelijk is het je om
geving die jouw

 personal brand bepaalt. D
an kun je m

aar beter zo goed 
m

ogelijk zijn voorbereid om
 een sterke indruk te m

aken en aan je doelgroep te kunnen laten zien w
aar jij het verschil 

m
aakt.

H
et is als professional essentieel dat jij jezelf goed en duidelijk presenteert. H

ierbij gaat het niet alleen om
 een 

technisch goede presentatie. H
et gaat er ook om

 dat jij jezelf als professional w
eet neer te zetten en laat zien w

ie jij 
bent, w

at jou bijzonder m
aakt en w

aar jij w
aarde toevoegt. Jouw

 Brand M
e!

D
aar help ik je graag bij. Jouw

 succes is im
m

ers m
ijn succes!



Prepa
ratie: Prep

Ied
ereen kan leren p

resenteren m
et im

p
act

D
enk niet te m

oeilijk over het voorbereiden van een goede presentatie. A
ls je er tegenop ziet om

dat je denkt dat 
je het niet kan, m

aak je het jezelf onnodig ingew
ikkeld. Bedenk dat presenteren altijd een kans biedt. Voor jou als 

professional en voor het bedrijf w
aarvoor je w

erkt.

U
iteindelijk gaat het erom

 dat je het podium
 opstapt en een enthousiasm

erend en nieuw
sgierig m

akend verhaal 
over jouw

 expertise vertelt. Eigenlijk doe je dat al elke dag. Je praat tegen je collega’s en thuis over je w
erk, over jouw

 
toegevoegde w

aarde. N
u vertel je dat alleen aan m

eer m
ensen tegelijk.

M
aak je publiek nieuw

sgierig naar jou en jouw
 verhaal. Zij w

eten niet w
at jij gaat vertellen. Jij hebt altijd de regie over 

je eigen presentatie. Jij praat im
m

ers over jouw
 vakgebied, over jouw

 w
erk als professional, over de organisatie w

aar 
jij w

erkt.

Profi
leer jezelf als exp

ert

Jij kent jouw
 expertise als geen ander. H

oe beter jij w
eet w

at je kunt, w
aar je voor gaat en staat, w

at jouw
 personal 

brand is, hoe m
eer m

ensen jij verder kunt helpen m
et hun vakgebied of de kennis die jij bezit. M

ensen w
illen graag 

m
eer w

eten en jouw
 kennis over jouw

 expertise tot zich nem
en. H

et enige w
at jij hoeft te doen is jouw

 verhaal m
et 

im
pact aan je publiek overbrengen.
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K
en je p

ub
liek en kies het juiste ond

erw
erp

H
eel belangrijk is dat je w

eet voor w
ie je jouw

 verhaal gaat presenteren. Leer je publiek kennen. W
ie zijn ze? W

aarom
 

zitten ze in de zaal? W
aarom

 w
illen ze jouw

 verhaal horen? W
at is hun kennis ten opzichte van jouw

 vakgebied? En 
w

aar kun je ze m
ee verder helpen?

H
oe m

eer jij jouw
 verhaal aan de behoefte van het publiek kan aanpassen, hoe beter je verhaal ontvangen w

ordt en 
hoe groter je im

pact zal zijn. Speel dus in op je publiek!

Filter je inform
atie

M
aak niet de alom

 bekende fout door te veel onderw
erpen te behandelen. A

ls je te veel inform
atie geeft, kan je 

publiek dat niet verw
erken, laat staan opslaan. Je luisteraars onthouden uiteindelijk m

aar 25%
 van je hele verhaal... 

Bedenk vooraf dus goed w
at je echt w

ilt delen m
et je publiek.

Bedenk: w
elke boodschap w

il je overbrengen?

Bepaal van tevoren het doel van je presentatie. W
elke boodschap w

il je overbrengen? W
aarom

 w
il jij jouw

 presentatie 
geven? A

ls je deze vragen kan beantw
oorden, kom

 je veel sterker over. G
a nooit voor de snelle route: e!e een 

presentatie in elkaar flansen. W
ant uiteindelijk w

il je indruk m
aken m

et je presentatie.
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G
eb

ruik d
e kop

 - rom
p

 - staart-aanp
ak

M
et deze m

ethode verdeel je je presentatie in vaste onderdelen w
aardoor jij je inform

atie beter clustert. H
ierm

ee 
help je het publiek om

 je verhaal beter te onthouden. En daarm
ee m

aak je de im
pact ervan veel groter!

Stap 1: de kop
Verras m

et je op
ening!

Start je presentatie m
et een spontane, energieke inleiding. Zet het publiek in bew

eging. H
ierdoor verras je het 

publiek op een positieve m
anier en stim

uleer je ze om
 nieuw

sgierig naar je verhaal te w
orden. Ze zullen aandachtig 

naar je luisteren!
Stel jezelf voor!
Stel jezelf kort en krachtig voor. Laat zien w

aar je voor staat en gaat en w
at jouw

 expertise is.
Vertel w

at je gaat doen.
Vertel w

at de inhoud van je presentatie is en w
elk doel je w

ilt bereiken. Je publiek w
eet zo w

at het kan verw
achten. 

kan hierop hun verw
achtingen aanpassen.

Stap 2: de rom
p

Verdeel je p
resentatie in 3 onderdelen.

H
ierm

ee cluster je de inform
atie en help je jezelf om

 niet te veel inform
atie te delen. Zorg er w

el voor dat je 
boodschap in de 3 onderdelen steeds terugkom

t.
Zorg voor interactie!
Voeg interactie toe en m

aak van een m
onoloog een dialoog. Zet je publiek hierm

ee aan en inspireer ze.

Stap 3: de staart
V

at je p
resentatie sam

en in 5 zinnen. 
H

erhaal jouw
 boodschap m

et andere w
oorden dan je in de rom

p doet. Verveel je publiek niet m
et herhaling m

aar 
verstevig je boodschap.
G

eef ruim
te voor vragen. 

N
eem

 hier de tijd voor.
G

eef  eventueel een cadeautje.
A

ls je een voorbeeld bij je hebt van het product dat je w
ilt aanprijzen, geef dat dan w

eg aan je publiek.  
M

ensen ontvangen graag een cadeautje. G
eef het na afloop of leg het onder de stoelen. 

Sluit af m
et im

pact. 
D

eel nog een laatste m
ooie afsluiter, kort m

aar krachtig.

D
e kop - rom

p - staart-aanpak geeft zow
el jou als presentator als je publiek structuur, focus en rust. 

M
et deze aanpak m

aak je echt im
pact op je publiek!
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Repu
tatie versterken

d
a

a
n

 d
e slag

: Rep
N

eem
 een m

om
ent voor ad

em
en en grond

en

Presenteren is altijd spannend. Je adem
haling gaat vaak om

hoog van tevoren. D
at is heel norm

aal m
aar geeft som

s 
een naar gevoel. Begin daarom

 vlak van tevoren m
et diep in- en uitadem

en. D
aarm

ee w
ordt je adem

haling rustig en 
kalm

, kun je w
eer helder denken en in alle rust aan je presentatie beginnen. 

Zorg ook dat je m
et 2 voeten stevig staat. Voel daarm

ee de grond onder je voeten. H
oe steviger je staat, hoe steviger 

en zekerder je overkom
t op je publiek.

M
aak contact m

et d
e zaal, jouw

 p
ub

liek

M
aak, voordat je start, contact m

et de zaal. M
aak oogcontact m

et het publiek. Kijk in de rondte, kijk van links naar 
rechts, bekijk w

ie er zitten. Pas als je goed oogcontact hebt gem
aakt, start je m

et je verhaal.

Pak d
e stilte en neem

 je p
ub

liek m
ee

A
ls je eenm

aal oogcontact m
et het publiek hebt gem

aakt, w
ordt het vaak vanzelf stil. H

et publiek w
acht dan af w

aar 
jij m

ee gaat verrassen, inspireren of hoe je het m
eeneem

t.
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V
erras je p

ub
liek d

irect

Begin niet m
et een saaie inleiding of m

et je zelf voor te stellen. Verras je publiek m
et iets anders. Een elem

ent dat 
verrast of nieuw

sgierig m
aakt. D

enk aan een actuele gebeurtenis die m
et jouw

 presentatie te m
aken heeft of een 

m
ooie, uitnodigende quote. O

f w
ellicht een gerichte vraag aan het hele publiek of iem

and in de zaal.  O
f ga iets m

et 
ze doen. M

aak ze direct alert, schud ze w
akker en zorg ervoor dat ze de volle aandacht voor jouw

 verhaal hebben.

Stel jezelf voor

Stel je zelf kort en krachtig voor. H
et gaat bij de presentatie niet om

 je levensverhaal m
aar om

 je boodschap en 
het publiek. Jij bent de boodschapper en als professional breng je de boodschap zo goed m

ogelijk over. D
oor de 

aandacht voor jezelf zo kort en bondig m
ogelijk te houden, m

aak je het publiek nieuw
sgierig naar jou…

V
erm

ijd
 d

e ijsb
eer en d

e tijger

H
et is voor het publiek heel storend als de presentator als een ijsbeer of een tijger over het podium

 bew
eegt. D

at is 
onrustig en leidt de aandacht af van de boodschap. Klinkt m

isschien gek, m
aar vaak hebben w

e niet door dat w
e aan 

het ijsberen of tijgeren zijn.

W
ees niet bang, je m

ag je w
el verplaatsen, je hoeft niet als een standbeeld stil te blijven staan.  D

oe het alleen niet 
continu. Loop gew

oon eens rustig naar links op het podium
, blijf dan even staan, praat rustig verder en w

andel dan 
w

eer een keer naar rechts. W
ees je er w

el van bew
ust dat je je niet verplaatst om

 het verplaatsen.

B
en je b

ew
ust van d

e zaal

A
ls er iets gebeurt in de zaal m

ag je daar best op in spelen. A
ls iem

and een vraag w
il stellen, ga daar dan gerust 

op in. H
oud je vast aan je presentatie en de kop

-rom
p

-staart-aanpak, m
aar sta open voor het publiek en zorg voor 

interactie. H
et publiek reageert daar vaak erg goed op. 

Laat jezelf zien, er is m
aar 1 jij

N
atuurlijk kom

t het publiek op jouw
 boodschap af, op jouw

 verhaal. M
aar de m

ensen zijn ook nieuw
sgierig naar 

jou, naar w
ie jij bent. Je hebt je al kort en bondig voorgesteld. M

aar verder m
ag je jezelf gew

oon laten zien. Ben je 
van nature grappig, voeg dat dan ook toe aan je presentatie. W

ees jezelf, dat m
aakt dat je authentiek overkom

t. 
A

uthenticiteit en eerlijkheid versterken je verhaal en je boodschap. En juist dat vergoot je im
pact.
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H
et ro

er in
 eig

en
 h

a
n

d
: Ro

er
B

ep
aal je p

urp
ose

W
aarom

 doe jij dit? W
aarom

 sta jij hier? W
at is jouw

 ‘purpose’ om
 deze presentatie te houden? Laat in je verhaal je 

purpose goed doorschem
eren. Laat het publiek zien w

aar jouw
 passie ligt. D

at m
aakt de m

ensen enthousiast.

Peil je uitstraling en energie

Probeer tijdens je presentatie af en toe bij je uitstraling stil te staan. Is je publiek nog geïnteresseerd, is er nog 
voldoende focus? Praat je nog m

et energie en passie? G
a je niet te snel of juist te langzaam

? Je publiek is je spiegel. 
Kijk daarom

 af en toe bew
ust naar de m

ensen in de zaal en observeer hoe ze erbij zitten. Pas je energie en uitstraling 
daarop aan.

V
erleid

 je p
ub

liek tot interactie

Praat niet tegen m
aar m

et het publiek. H
oe m

eer je m
et je luisteraars praat, hoe m

eer je ze bij je presentatie betrekt. 
N

atuurlijk ben jij voornam
elijk aan het w

oord, jij houdt im
m

ers de presentatie. M
aar voeg interactie toe en m

aak de 
m

ensen bew
ust deelgenoot van het verhaal, onderdeel van jouw

 presentatie. Sw
itch van een m

onoloog naar dialoog. 
Luister ook naar je publiek en reageer op w

at ze zeggen.
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H
oud

 d
e klok in het oog

Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt ingepland voor interactie. D
at kan nam

elijk al snel uitlopen. H
et is lastig om

 dat 
van tevoren in te plannen. D

e ene keer is er veel interactie en de andere keer w
at m

inder. M
aar bouw

 in ieder geval 
altijd ruim

te in. W
at helpt is een klok op afstand. Zo kun je de tijd op een onopvallende m

anier in de gaten houden.

B
ereid

 je voor op
 interactie m

et d
e zaal

A
ls je in je presentatie bew

ust interactie inbouw
t, is het belangrijk om

 hier voldoende aandacht aan te geven. O
ok aan 

de interactie vanuit het publiek. A
ls je het publiek uitnodigt om

 m
ee te doen, verw

achten ze ook dat je daar serieus 
m

ee om
 gaat. Zorg er dan ook voor dat je bent voorbereid op vragen en de eventuele antw

oorden. 

N
iks hoeft, alles m

ag

Interactie m
oet altijd op vrijw

illige basis plaatsvinden. D
w

ing niem
and tot m

eedoen als m
en dat niet w

il. Vraag altijd 
of er vrijw

illigers in de zaal zijn die m
ee w

illen doen.

Let op
 je lichaam

staal

Jouw
 lichaam

 com
m

uniceert op een ander niveau m
et het publiek dan w

at jij uitspreekt. Je lichaam
 ‘verraadt’ altijd 

hoe het echt m
et je gaat, w

at je voelt. H
et laat letterlijk zien w

at er aan de hand is. W
ees je daarom

 bew
ust van je 

lichaam
staal. Probeer je verbale en non-verbale com

m
unicatie op elkaar af stem

m
en.

D
enk aan je houd

ing

Je houding is erg belangrijk voor hoe je overkom
t tijdens je presentatie. H

oe sta je erbij? Is je rug recht? H
oe staan je 

schouders? Rechtop of hangen ze af? W
aar laat je je arm

en en w
at doen je handen? H

oe stevig sta je op de grond? 
W

ees je daar altijd bew
ust van en corrigeer w

aar nodig.

18192021
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G
ebarentaal m

ag m
aar overd

rijf niet

Je handen kunnen een heel eigen leven gaan leiden tijdens een presentatie. A
ls je norm

aalgesproken 
je handen al veel gebruikt tijdens het spreken, is het handig om

 ervoor te zorgen dat je handen niet 
afleiden tijdens je presentatie. Probeer ze alleen te gebruiken om

 begrippen en w
oorden te versterken. 

Som
m

ige gebaren kunnen echt een andere betekenis en e!ect op het publiek hebben dan je m
isschien 

m
et je w

oorden bedoelt.

G
eb

ruik je stem
 als instrum

ent

Jouw
 stem

 is naast je lichaam
 het belangrijkste instrum

ent tijdens je presentatie. Je stem
 neem

t het 
publiek m

ee in je enthousiasm
e of laat het juist in slaap vallen door m

onotoon stem
gebruik. Probeer 

vol passie en m
et enthousiasm

e te blijven vertellen. M
aak gebruik van verschillende toonhoogtes en 

w
issel deze af.

Trakteer jezelf op
 een w

aard
evolle w

orkshop

D
e laatste en m

isschien w
el m

eest e!ectieve tip: schrijf je in voor de w
orkshop ‘Presenteren m

et 
im

pact’. W
ant door het gew

oon te doen pik je de tips snel op en is een im
pactvolle presentatie geven 

binnenkort een eitje voor je. Kijk voor m
ee inform

atie op thebrandm
e.nl.
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Presen
teren

 a
ls een

 
pro

fessio
n

a
l. zo

 d
o

e je dat!
M

et deze 25 tips op zak presenteer jij je verhaal voortaan een stuk steviger en kom
t je boodschap m

et veel m
eer 

im
pact over bij je publiek. 

Belangrijk is om
 aan de slag te gaan volgens de prep - rep - roer-m

ethode. En om
 je boodschap te verpakken in de 

kop
-rom

p
-staart-aanpak. H

ierm
ee verstevig je je zelfvertrouw

en en kom
 je over als een professional m

et een goed 
verhaal en een duidelijke boodschap. A

ls je deze begrippen hanteert en in jezelf gelooft, lever je vast en zeker een 
sterke presentatie m

et im
pact af! 

G
eloof in je eigen kracht, geloof in je boodschap en geloof in je aanpak. M

aak het persoonlijk zodat je contact m
et je 

publiek ook persoonlijk w
ordt. D

aarm
ee creëer je vertrouw

en en w
ordt de im

pact van je boodschap groter.

W
ees ook altijd zeker van je verhaal. Bereid je daarom

 altijd goed voor. En denk eraan, als jij jouw
 verhaal niet helder 

w
eet te brengen, kom

t het ook niet duidelijk over bij je publiek. D
us w

ees enthousiast, overtuigend en presenteer 
m

et energie en m
et je hart.





N
o

g
 w

at ex
tra

 tric
ks 

to
t beslu

it
Tot slot geef ik je nog een paar handige tips en tricks om

 in acht te nem
en en je m

ee voor te bereiden:

• D
raag kleding die past bij jou en je publiek. D

raag ook passende kleding, letterlijk. Kleding die goed zit en jouw
 

personal brand versterkt.  
Te kleine kleding, vieze kleding, ongepaste kleding, losse naden, ongepoetste schoenen:  to do not.  
Laat je verhaal, je boodschap, niet aan im

pact verliezen door een m
isser in je kleding of je hele outfit.

• Zorg voor een frisse adem
 en een flesje w

ater. H
oud je keel gesm

eerd.

• G
ebruik show

kaartjes m
et steekw

oorden en gebruik ze in een logische volgorde. 8 tot 24 steekw
oorden zijn 

voldoende om
 je hele presentatie m

ee te geven.

• Vergeet ook niet je visitekaartjes en houd ze bij de hand om
 na je presentatie direct aan m

ensen uit te kunnen delen.

• G
a alles m

et zelfvertrouw
en tegem

oet! Jij bent de expert m
et een goed en stevig verhaal w

aar m
ensen w

at aan 
hebben. A

an jou om
 dit nu uit te dragen.

 



C
o

n
tac

t
W

il je m
eer w

eten over presenteren m
et im

pact? Echt 
in de praktijk leren hoe je een im

pactvolle presentatie 
m

aakt? En daarm
ee jezelf nog sterker profileert als 

professional? Volg dan de w
orkshop The Brand M

e 
Presenteren m

et im
pact. Kijk voor m

eer inform
atie op: 

w
w

w
.thebrandm

e.nl onder het kopje aanbod en schrijf 
je direct in. 

O
p de w

ebsite vind je m
eer inform

atie over personal 
branding en het verdere aanbod van w

orkshops en 
program

m
a’s van The Brand M

e.

The Brand-M
e

H
elm

i G
eeve

M
: 0651 644 182 of 

E: helm
i@

thebrandm
e.nl


