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Inleiding

Uit een enquête is ooit gebleken dat het antwoord ‘spreken voor 
een publiek’ erg hoog scoort op de vraag ‘waar bent u bang voor?’ 
(Verderber, R.,1976; Gallup Survey, 2001). Spreken voor een 
publiek ligt dan ook niet voor de hand.

In tegenstelling tot een normale conversatie richt je je tot  
een meerkoppig publiek met zeer verschillende toeschouwers, 
die allemaal hun eigen beeld hebben van jou en allemaal op 
hun manier jouw verhaal interpreteren. Het is daarbij jouw 
verantwoordelijkheid om dat diverse publiek te informeren,  
te overtuigen maar ook om de aandacht van elke toeschouwer 
vast te houden. Want alleen de kennis van het onderwerp volstaat 
niet, je moet het ook op een boeiende manier kunnen brengen. 
Bovendien ben je de spreekbuis van jouw organisatie en van  
de federale overheid. Je presentatie is niet alleen belangrijk voor 
je eigen imago maar ook voor het beeld dat je luisteraars zullen 
hebben over jouw organisatie en over de federale overheid.

Er is geen grotere tijdverspilling dan een saaie voordracht waarvan 
men de informatie net zo goed per email had kunnen meegeven.

Alle redenen dus om zenuwachtig te zijn. Al zijn er maar weinig 
mensen die geen goede presentatie zouden kunnen brengen. Die 
mensen hoeven dit boekje nog niet meteen aan de kant te leggen,  
er staan erg bruikbare tips in om toch te scoren voor je publiek. 
Bijna iedereen kan immers leren presenteren.

Een goede spreker beheerst technieken om boeiende en 
aangename verhalen te vertellen, weet heel goed wat de boodschap 
is en past zijn verhaal aan zijn publiek aan. Dat kan je leren.

Deze brochure kan je helpen om jouw presentatie tot een succes  
te maken.
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1. Vóór de presentatie

Als je gevraagd wordt om een voordracht of  presentatie te geven, 
of  als je dat besluit zelf  genomen hebt, is het belangrijk om 
niet onmiddellijk aan de slag te gaan, maar eerst even stil te 
staan bij de context. Denk na over de soort presentatie die je zal 
geven, over de bedoeling en de doelgroep. Pas daarna buig je je 
over de praktische en de inhoudelijke voorbereiding. Een goede 
voorbereiding start weken voor de eigenlijke presentatie en vraagt 
tijd.

Maar voor dat alles moet je je afvragen of  jij wel de geschikte 
persoon bent om deze presentatie te geven. Misschien is jouw 
collega of  medewerker een betere spreker, of  heeft hij/zij meer 
expertise in dit onderwerp. Het streelt je ego als men je vraagt  
om te komen spreken, maar soms is het beter om de eer aan  
een andere deskundige te laten.  

 Wees kritisch en stel jezelf een paar vragen:

•	 Ben jij wel de juiste man/vrouw op de juiste plaats?
• Ken je de organisator en is er een link tussen jouw 

organisatie en de organisatoren?
• Kan de organiserende instantie jou of  je organisatie in 

opspraak brengen omdat het een commercieel initiatief  is, 
een politieke partij, een omstreden vzw…?

• Levert het iets op voor jezelf  of  je organisatie?
• Wat heeft het publiek eraan om precies jou te horen 

spreken?
• Is een presentatie wel het geschikte middel om je doel 

en doelgroep te bereiken? Misschien kan je je doelgroep, 
wanneer die beperkt is, individueel aanspreken, of  kan je je 
doel sneller bereiken met een schriftelijke communicatie?
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1.1. Onderzoek de context

1.1.1. In welke situatie presenteer je?

Ben je gevraagd als spreker voor een groot congres waar 
honderden deelnemers worden verwacht of  moet je een presentatie 
geven voor het 5koppige directiecomité? Ben je de enige spreker  
of  nemen meer mensen het woord? Het spreekt voor zich dat dit 
een impact heeft op de vorm en de inhoud van je presentatie.

Bij een toespraak of  een presentatie voor een groot publiek,  
in bv. een auditorium, moet je vooral zelfverzekerd overkomen 
en optimaal gebruik maken van je houding en stem. Bij een 
presentatie voor een kleine groep, bv. in een vergadering, is  
de interactie dan weer belangrijker.  

Sommige specifieke situaties vragen een specifieke aanpak:  
pers conferenties, nieuwjaarsspeeches, interne opleidingen, 
instructies aan collega’s…

 Ben je gevraagd op een conferentie of een studiedag 
waar ook andere sprekers zijn?  

Verzamel dan zo veel mogelijk informatie over de presentaties 
van de andere sprekers, neem telefonisch contact op of  
ontmoet elkaar eventueel vooraf. Overleg zodat jullie niet in 
elkaars vaarwater komen of  elkaar tegenspreken (tenzij dit  
de bedoeling is, bv. in een debat).
Als je uitgenodigd wordt om te spreken op een congres,  
zorg er dan voor dat je tijdens het volledige congres aanwezig 
kan zijn. Op die manier kan je horen wat de andere sprekers 
vertellen en kan je er op inspelen.
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1.1.2. Wat is de bedoeling van de presentatie?

Wat is de reden van je praatje? Wat wil je bereiken met  
de presentatie? Is het de bedoeling om aandacht te trekken, 
mensen te motiveren of  te overtuigen, te informeren of  tot actie  
of  gedragsverandering aan te zetten?

 De specifieke bedoeling van de presentatie moet je 
in enkele zinnen kunnen omschrijven. 

 
Wat moeten de toehoorders begrijpen, weten, geloven of  
doen? Je kan het SMARTprincipe gebruiken om de doelstelling 
samen te vatten.

Specifiek – De doelstelling is eenduidig 
Meetbaar – De resultaten zijn kwantificeerbaar of  
observeerbaar 
Acceptabel – De doelstelling is aanvaardbaar voor de 
doelgroep
Realistisch – De doelstelling is haalbaar 
Tijdgebonden – Het doel is in de tijd afgebakend.

 
VOORBEELD

• Bij een presentatie voor een ruim publiek over Twitter: 
‘Ik wil bereiken dat alle aanwezigen na afloop van de 
presentatie 3 voordelen van Twitter kunnen opsommen.’ 
(informeren)

• Bij een presentatie aan collega’s over de nieuwe klachten
registratie: ‘Ik wil bereiken dat minstens 5 collega’s  
aan sluiten bij de ‘werkgroep klachtenregistratie’ in de week  
die volgt op de presentatie.’ (aanzetten tot actie)



10

1.1.3. Wie is je publiek?

Om je goed te kunnen inleven in de leefwereld van je toehoorders 
moet je vooraf  een zo goed mogelijk beeld krijgen van hun 
achtergrond:

•	 Is het een professioneel publiek (bv. collega’s, personeels
directeurs) of  komen de deelnemers uit persoonlijke interesse  
(bv. op een beurs, een infoavond)?

•	 Zijn het jongeren, gepensioneerden?
•	 Kennen de deelnemers elkaar?
•	 Komen ze uit vrije wil of  werden ze verplicht?
•	 Welke verwachtingen hebben ze, is er weerstand?
•	 Hebben ze voorkennis, of  niet?
•	 Met hoeveel zullen ze aanwezig zijn?  

Vraag de organisator zo veel mogelijk informatie over de 
(professionele) achtergrond van je publiek (zijn het analisten, 
managers, verkopers, studenten…). Of  organiseer zelf  vooraf   
een bevraging bij je toehoorders, bv. om te weten te komen hoe  
ze tegenover het onderwerp staan. Je kan in de uitnodiging vragen 
waarover de deelnemers je willen horen praten.

 Kom goed op tijd zodat je vooraf  al contact kan 
leggen met je publiek. Tijdens deze voorafgaande informele 
gesprekken kan je de temperatuur nemen en een eerste indruk 
krijgen van je publiek.
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1.1.4. Wat is je communicatiestijl en die van je publiek?

Iedereen heeft een eigen communicatiestijl: de manier waarop 
je informatie overbrengt en verwerkt. Grosso modo kan je de 
verschillende communicatiestijlen in 4 types verdelen, die variëren 
over twee assen: een as taakgericht versus relatiegericht en een as 
introvert versus extravert. Sprekers en luisteraars hebben elk een 
dominante communicatiestijl. 

•	 Analytisch (taakgericht, introvert): deskundigen, experts, 
academici, documentalisten, dossierbeheerders…

•	 Directief (taakgericht, extravert): managers, leidinggevenden, 
aanvoerders…

•	 Participerend (relatiegericht, introvert): zachte sector, 
assistenten, begeleiders…

•	 Expressief (relatiegericht, extravert): 
communicatiedeskundigen, acteurs, journalisten…

ANALYTISCH

PARTICIPEREND

DIRECTIEF

EXPRESSIEF

TAAKGERICHT

EXTRAVERTINTROVERT

RELATIEGERICHT

• analytisch
• gereserveerd
• formeel
• precies
• voorzichtig
• bedachtzaam

• onafhankelijk 
• energiek
• vlug
• direct
• veeleisend

• openhartig
• communicatief
• enthousiast
• overtuigend
• oppeppend
• versterkend

• attent
• voorkomend
• rustig
• geduldig
• betrouwbaar
• bescheiden 
• empathisch

Bron: gebaseerd op Syllabus bij de gecertificeerde opleiding, Presentatietechnieken voor 
gevorderden, OFO, 2012.
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Elke spreker heeft een eigen communicatiestijl, maar ook het publiek 
heeft een eigen communicatiestijl. Als spreker moet je rekening 
houden met de stijl van het publiek en je eigen stijl aanpassen aan 
die van het publiek. 

Wat is jouw communicatiestijl in een presentatie? Wat is de 
communicatiestijl van je publiek? Heb je er al bij stilgestaan dat 
je een eigen stijl hebt? Zijn je presentaties heel gestructureerd en 
goochel je graag met tabellen en cijfers in je presentaties, dan ben 
je waarschijnlijk een ‘analist’. Een publiek van academici zal je stijl 
waarderen, want zij zijn ook vaak analisten. Een directief  publiek 
(een managementteam) vindt jouw presentaties waarschijnlijk 
veel te gedetailleerd. Een dergelijk publiek vraagt een zeer directe 
aanpak. Bij elke presentatie denk je na hoe je je eigen stijl het best 
kan aanpassen aan de stijl van je publiek.

Je bent analytisch

• Je bent taakgericht en je 
houdt je bij de feiten

• Je geeft zeer 
gestructureerde 
presentaties

• Je geeft cijfers, grafieken, 
statistieken

• Je houdt van vaste 
procedures

• Je citeert referenties en 
onderzoeken

• Je deelt handouts uit 
na de presentatie (zie ook 
3.2. Informatie delen,  
p. 44)

Bij een publiek van 
analisten
(bv. deskundigen, experts, 
academici, documentalisten, 
dossierbeheerders…)

• Wees volledig en 
nauwkeurig

• Leg de klemtoon op 
correcte gegevens  
en cijfers

• Herhaal en diep uit

• Benader je publiek als 
deskundigen, onderschat 
hen niet

• Wees niet dwingend of  
overdreven motiverend…
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Je bent directief 

• Je bent taakgericht

• Alleen resultaten 
interesseren je

• Je verwijst naar acties 
en realisaties

• Je bent daadkrachtig 
en wil actie

• Je spreekt in de ikvorm

• Je wil sturen en leiding 
nemen

• Je toont de voordelen voor 
de organisatie aan

Bij een directief publiek
(bv. managers, leiding
gevenden, aanvoerders…)

• Wees kort en bondig

• Wees taakgericht

• Toon resultaten en goede 
voorbeelden aan

• Wees goed georganiseerd

• Geef  geen overbodige 
informatie of  
randinformatie 

• Hou je bij de feiten en 
vermijd emotie

Je bent participerend 

• Je bent gericht op 
mensen en praat graag 
over mensen

• Je hebt een groot 
wijgevoel en je bent 
empathisch

• Je zoekt naar de 
voordelen voor iedereen

• Je vertelt over het 
dagelijks leven

• Je wil goed doen voor 
alle aanwezigen, je wil 
niemand voor het hoofd 
stoten

• Je hebt een groot verant
woor delijkheidsgevoel

Bij een participerend 
publiek
(bv. zachte sector, 
assistenten, begeleiders…)

• Wees rustig en 
ontspannen

• Vertel verhalen over 
mensen

• Introduceer geen plotse 
verandering

• Choqueer niet

• Spreek in de wijvorm

• Zorg voor veel interactie, 
vraag en antwoord

• Speel in op het 
groepsgevoel

• Luister
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 De spreker past zich aan het publiek aan en niet 
omgekeerd.

Je bent expressief 

• Je bent gericht op 
mensen en vertelt 
verhalen (over mensen)

• Je bent enthousiast

• Je bent vernieuwend, 
creatief  en origineel

• Je bent een echte 
motivator

• Je wil er samen met je 
publiek voor gaan

Bij een expressief publiek
(bv. communicatie
deskundigen, acteurs, 
journalisten…)

• Leg het accent op 
het relationele

• Organiseer een 
brainstorm

• Wees authentiek 
en enthousiast

• Geef  voorbeelden, 
vertel verhalen

• Geef  ruim de gelegenheid 
tot vraag en antwoord

• Sta dicht bij dit publiek

• Hou dit publiek betrokken

• Emotie tonen mag
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1.2. De praktische voorbereiding 

1.2.1. Hoeveel tijd krijg je?

Deel de organisatoren van de conferentie of  de voorzitter van de 
vergadering vooraf  mee hoeveel tijd je nodig hebt. Soms krijg je 
een bepaalde tijd toegewezen. Maak je verhaal nooit te lang voor  
de tijd die je hebt.

Iedereen woonde al eens een presentatie bij die lang uitliep. Niets 
is minder aangenaam. Het publiek wordt moe, de organisatoren 
onrustig en de spreker is gefrustreerd omdat die het einde van zijn 
betoog in sneltempo moet afhaspelen. 

Zorg ervoor dat je speech gedaan is voor je publiek gestopt is 
met luisteren. 
 Dorothy Sarnoff

 Je presentatie luidop oefenen geeft een goede 
indicatie van de tijd die je nodig hebt.  

 Leg een klokje op een goed zichtbare plaats of  
gebruik in PowerPoint de functie ‘weergave voor presentator 
gebruiken’, of  in Keynote de functie ‘presentatiehulpmiddel’. 
Op die manier kan je tijdens de presentatie de tijd beheren. 
Je kan bovendien eigen notities toevoegen die het publiek niet 
ziet. Je houdt het overzicht want je ziet welke dia’s al voorbij 
zijn en welke er nog komen. 
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1.2.2. Hoe ziet de zaal of het lokaal er uit?

Als je niet voor verrassingen wil staan, bezoek je vooraf  de 
zaal of  het lokaal waar je presentatie zal plaatsvinden. Als je 
niet ter plaatse kan gaan, kan een virtueel bezoek volstaan. 
Bekijk eventueel foto’s op de website, of  vraag om de zaal 
voor jou te fotograferen. Hoe groot is de zaal, hoeveel mensen 
kunnen er plaatsnemen, hoe is de zaalopstelling (auditorium, 
vergaderopstelling…), kan de zaal verduisterd worden, zijn er 
voldoende stopcontacten, enz… ?

 Kom ruim op tijd zodat je de zaal naar je hand kan 
zetten. Hou de contactgegevens van de organisator en de 
zaalverantwoordelijke bij de hand, zodat zij je kunnen helpen.

PowerPoint: weergave voor presentator
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 Kies voor een centraal gelegen locatie die goed 
bereikbaar is met het openbaar vervoer, zodat de deelnemers 
zich niet nodeloos met de wagen moeten verplaatsen.  
Organiseer een carpool of  pendeldienst vanaf  het dichtst
bijzijnde station. Vermeld in de uitnodiging de mogelijkheden 
met het openbaar vervoer.

1.2.3. Welk materiaal heb je nodig?

Sommige sprekers kunnen een publiek boeien en aandachtig 
houden enkel en alleen door hun manier van presenteren.  
De meeste professionele sprekers maken echter gebruik van visuele 
onder steuning: een geprojecteerde presentatie. De meest gebruikte 
presentatie tools op dit ogenblik zijn MS PowerPoint, Keynote voor 
Mac of  Prezi.

Het gebruik van een visueel hulpmiddel is handig om de structuur 
van je verhaal duidelijk te maken en om de aandacht levendig te 
houden. Een geprojecteerde presentatie blijft een ondersteuning 
van wat je vertelt en mag de aandacht niet afleiden. 

Ga vooraf  na welke materialen aanwezig zijn in de zaal: laptop, 
beamer, internetverbinding, een ‘radiografische presenter’…  
Als je vaak gaat spreken, loont het de moeite om te investeren 
in dit materiaal zodat je het altijd bij je hebt en niet voor 
onaangename verrassingen komt te staan.
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 Maak een volledige lijst van het materiaal dat je 
nodig hebt. Gebruik deze checklist. 

⧠ Laptop/pc 

⧠ Beamer/projector (+kabels) 

⧠ Scherm/Smartboard 

⧠ Internetverbinding, (free) wifi 

⧠ Muziek/geluid 

⧠ Wit bord/stiften 

⧠ Flipover/stiften 

⧠ Microfoon 

⧠ Camera 

⧠ Papier  

⧠ Balpennen 

⧠ Presentatie op USBstick  

⧠ Handouts/documentatie/brochures 

⧠ Radiografische presenter

⧠ Gegevens technicus

⧠ Gegevens organisator/zaalverantwoordelijke

 

 Verkies afwisbare borden boven een flipover. 

IK

Radiografische 
presenter
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1.3. De inhoudelijke voorbereiding

1.3.1. Baken het onderwerp van de presentatie af

Als je de bedoeling van de presentatie goed hebt omschreven is 
het niet moeilijk om het onderwerp van je betoog duidelijk af  te 
bakenen. Bepaal wat je wel en niet zal vertellen. Wees beknopt en 
laat je niet verleiden om alles te vertellen wat jij over dit item weet.  
Hou ook hier goed in het achterhoofd wie de doelgroep is en wat 
voor hen belangrijk is om te weten. 

1.3.2. Verzamel documentatie

Lang voor je presentatie zoek je zo veel mogelijk relevante 
informatie, afbeeldingen, illustraties, tabellen, filmpjes enz… 

 Denk er in deze fase aan om de bronvermelding goed 
te bewaren.  

1.3.3. Bepaal de kernboodschap 

Formuleer voor jezelf  één zin die de toehoorders moeten 
onthouden na afloop van je betoog. Dat is je kernboodschap.  
Als expert in jouw domein kan het moeilijk zijn om de boodschap 
van alle franjes te ontdoen en de kern te behouden. Durf  knippen. 
Je kernboodschap moet je helder, eenvoudig en kort kunnen 
overbrengen.

KISS: Keep it short and simple!

Less is more.
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De belangrijkste kenmerken van een boodschap:

•	 Concreet: mensen kunnen zich moeilijk een beeld vormen 
bij abstracte begrippen.

•	 Actief: mensen houden van beweging, dynamisch is leuker 
dan statisch; gebruik actieve werkwoorden.

•	 Positief: zeg niet wat het niet is, maar wat het wel is; hoe 
eenvoudiger de structuur hoe beter.

•	 Jargon: vermijd het gebruik van jargon als je niet zeker weet 
of  je hele publiek dat verstaat; verklaar begrippen waarvan  
je niet zeker weet of  ze gekend zijn; spreektaal vs. schrijftaal, 
ambtenarentaal.

•	 Voorbeelden: geef  voorbeelden die je zelf  kent en bereid die 
voor; pas ze aan aan het publiek; eigen ervaring is geloofwaardig.

•	 Illustraties: alles van foto’s, video’s, voorwerpen, grafieken, 
citaten… om je boodschap kracht bij te zetten.

•	 Herhaling: de beste manier om de boodschap er in te peperen.

 Je kan jezelf de vraag stellen: ‘Hoe vertel ik dit aan 
mijn kinderen of  aan mijn (groot)moeder…’ Dat is meestal  
het verhaal zonder de details, zonder overbodige informatie.

 De kern van een goede presentatie, De Beuk, 2011 
http://youtu.be/9KFDkcIqME 

1.3.4. Breng structuur in je verhaal en werk de voordracht 
uit

Ruim genomen bestaat een presentatie uit een inleiding, een kern 
en een besluit. 

•	 Bij de inleiding moet je vooral de aandacht trekken en 
de deelnemers gunstig stemmen. Bedenk een treffende 
openingszin: met de eerste zin zet je de toon. Dat kan een 
earcatcher of  een eyecatcher zijn.



21

 Stel jezelf  voor en vertel kort wat op het programma staat.  
Begin met een verhaal of  sluit aan bij de actualiteit. Tijdens de 
inleiding omschrijf  je het onderwerp en geef  je een overzicht van 
wat je verder zal vertellen (inhoudsopgave) 
(zie ook: 2.2.1., p. 38 ).

 Presenteren: start met een goed verhaal, Gunnar 
Misschielssens, 2009 
http://youtu.be/BJ6kgKuoovc 

•	 Voor het logisch opbouwen van de kern kan je verschillende 
technieken gebruiken. Je kan je gedachten bv. ordenen aan de 
hand van een mindmap, stroom of  boomdiagrammen, postits… 
Een logische en duidelijke opbouw is nodig om de aandacht van 
de toehoorder te houden. Hou je verhaal en opbouw steeds dicht 
bij je kernboodschap.  

 

Je kan een mindmap maken met behulp van gratis software zoals 
FreeMind, Xmind, Freeplane, Mindmeister…

Mindmap
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 TED: Nancy Duarte, hoe een inspirerende presentatie 
geven, met de bedoeling ‘de wereld te veranderen’: 
http://youtu.be/UfQF3DXGS4 

 Start in deze fase nog niet met het maken van je 
‘visuele drager’, MS Powerpoint of  Prezi. Zet je gedachten 
eerst duidelijk op papier. 

•	 Bij het besluit vat je kort samen en geef  je contactgegevens 
mee. Bedenk een slotzin die bijblijft (zie ook 3.1., p. 43).  

 Wees creatief met de titel van je presentatie. vb. 
‘Unlock the intelligence, passion, greatness of  girls’  
(TED, Leymah Gbowee); ‘ Let’s take back the Internet!’  
(TED, Rebecca MacKinnon)

1.3.5. Voeg passende voorbeelden, verhalen en 
afbeeldingen toe

Om je boodschap kracht bij te zetten, maak je gebruik van voor
beelden, verhalen en beelden. Onze hersenen bestaan immers uit 
2 hersenhelften, een rechter en een linker. De linker hersenhelft 
wordt vooral aangesproken door woorden, getallen, analyses, 
feiten, details… De rechter hersenhelft verwerkt eerder beelden, 
gevoelens, emoties, fantasie, overzicht… Stimuleer in je presentatie 
de beide hersenhelften. 
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•	 	Aan de hand van een verhaal maak je de boodschap heel 
bevattelijk en concreet. Je publiek betrekken door verhalen 
te vertellen: deze techniek heet ‘storytelling’. ‘Storytelling’ 
of  de ‘kunst om verhalen te vertellen’ moet ervoor zorgen 
dat de boodschap blijft hangen door er zin aan te geven en 
door emoties te bespelen. Verhalen (anekdotes, vertellingen, 
weetjes…) worden gebruikt om complexe boodschappen over 
te brengen. Om de ratio te bereiken moet je immers eerst de 
emotie aanspreken. Deze techniek zorgt ervoor dat de luisteraar 
zich meer betrokken en aangetrokken voelt.

 Vijf gouden regels om je boodschap te vertalen in 
een verhaal dat blijft hangen:

•	 Eenvoudig: beperk je tot de essentie (wat is het 
belangrijkste). De eenvoudigste verhalen dringen het beste 
door. 

•	 Onverwacht: verras je publiek. Hoe meer onverwacht je 
verhaal, hoe beter je de aandacht van het publiek krijgt.

•	 Concreet: wees niet abstract, gebruik concrete woorden 
en beelden. Je publiek zal concrete verhalen beter begrijpen 
en beter onthouden. 

•	 Geloofwaardig: vertel de waarheid, wees authentiek en 
geloofwaardig. Je publiek moet het verhaal geloven. 

•	 Emotioneel: je idee moet emotionele waarde hebben. 
Spreek de emotie van de luisteraars aan om de boodschap 
over te brengen. 

 Leer meer over storytelling: 

•	 Power of  storytelling, Raf  Stevens, 8/11/2011 
 http://youtu.be/v0FVm_H_D18 
•	 Corporate Storyteller, Raf  Stevens, 
 http://youtu.be/BsGFngNp_5U 
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•	 Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Kies de juiste beelden 
en zet ze functioneel en origineel in. 

•	 Als je cijfergegevens moet voorstellen, dan doe je dat het best 
met grafieken (en niet aan de hand van tabellen). Maak de 
grafieken bovendien zo sober mogelijk. 



25

•	 Aarzel niet om gebruik te maken van de visualisatietools die 
in Prezi en PowerPoint (SmartArt) aangeboden worden. Zij zijn 
bedoeld om de informatie bevattelijker weer te geven.

 
Prezi: Insert a drawing

PowerPoint: SmartArt
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Nu is het interessant om nog eens na te gaan wie je publiek 
precies is (zie 1.1.3., p. 10 en 1.1.4., p. 11).

Zijn het ‘directieven of beslissers’ (bv. het directiecomité), 
dan ben je het best zo veel mogelijk to the point. Toon alleen  
die gegevens die nodig zijn om tot besluitvorming te komen.  
Zet voor en nadelen van verschillende keuzes naast elkaar en laat 
de aanwezigen zelf  beslissen. Wees kort en bondig.

Bij een publiek van ‘analisten of denkers’ (bv. deskundigen, 
academici, wetenschappers) kan je maar beter genoeg duidelijke 
en eenduidige statistieken en tabellen voorzien. Voor hen is het 
interessant om handouts met de volledige referenties en studies 
achter de hand te hebben. Deze groep houdt van correcte en 
duidelijke cijfergegevens. Een presentatie gebaseerd op feiten  
en zonder franjes werkt het best. 

Heb je voornamelijk een ‘participerend publiek of dromers’ 
(bv. medewerkers van de personeelsdienst) of  ‘expressieven of 
doeners’ (bv. communicatiemedewerkers), dan kan je je betoog 
beter doorspekken met verhalen. Storytelling is hierbij een goede 
techniek. Toon dat wat je vertelt ook aansluit bij ieders leefwereld.  
Dit publiek laat zich boeien door goed gekozen beelden en filmpjes.  
Een participerend publiek vraagt empathie, terwijl een expressief  
publiek graag actief  betrokken wil worden.

 Respecteer auteursrechten

Afbeeldingen, teksten of  citaten van het internet plukken en 
in je presentatie plakken is heel eenvoudig maar het mag niet. 
Voor je het weet, overtreed je de wet op de auteursrechten 
(COMM Collection 20, Auteursrecht en intellectuele eigendom: 
vragen en antwoorden, 2010.)

Het Creative Commons label vertelt je of  je een afbeelding  
of  een tekst mag hergebruiken en onder welke voorwaarden. 
Leer er meer over op www.creativecommons.org. 
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Als je muziek wil laten beluisteren, moet je een bijdrage 
betalen aan SABAM, www.sabam.be.

 Rechtenvrije beelden vinden

Je kan natuurlijk zelf  foto’s maken voor je presentaties, of  een 
fotograaf  vragen een beeldenbank voor je organisatie samen 
te stellen. Op die manier heb je steeds gepaste beelden bij  
de hand, waarvan je de rechten verworven hebt.

Afbeeldingen kopen:

•	 Getty Images, www.gettyimages.com 
•	 iStockphoto, www.iStockphoto.com
•	 Fotolia, www.fotolia.com
•	 Shutter Stock, www.shutterstock.com
•	 Shutter map, www.shuttermap.com 
•	 123RF, www.123RF.com 
•	 Stock.XCHNG, www.sxc.hu    
•	 Art beats, www.artbeats.com 

Gratis afbeeldingen:

•	 Morgue file, www.morguefile.com
•	 Flickr Creative Commons Pool, 
 www.flickr.com/creativecommons
•	 Image After, www.imageafter.com
•	 Everystockphoto, zoekmachine, www.everystockphoto.com 
•	 Stock footage, www.stockfootageforfree.com 

Creative Commons
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•	 Bij Prezi kan je afbeeldingen invoegen die rechtenvrij zijn door 
‘Show only images prelicensed for use in Prezi’ aan te vinken. 
Let wel: als je deze optie aanvinkt, krijg je beduidend minder 
keuze.

•	 Bij MS PowerPoint kan je gebruik maken van de bijgevoegde 
illustraties (Clipart), maar deze blinken meestal niet uit in 
originaliteit. 
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1.4. Voorbereiding van visuele ondersteuning

Nu is het ogenblik aangebroken om je presentatie uit te werken met 
PowerPoint, Keynote of  Prezi. Denk er aan dat we hier werken aan 
een visuele ondersteuning en dus niet aan de volledige weergave 
van de inhoud van je presentatie. Het publiek hoort wat je vertelt, 
het heeft geen toegevoegde waarde om je volledige tekst ook 
nog eens te projecteren. Laat je verhaal ondersteunen door goed 
gekozen kernwoorden, beelden, grafieken… De bedoeling van de 
PowerPoint of  Prezi is de structuur van je betoog duidelijk maken 
en de presentatie levendig houden.  

 Kies je visuele ondersteuning in functie van 
het publiek en het soort informatie dat je wil doorgeven. 
Evalueer voor elke presentatie de voor en de nadelen van  
elk hulpmiddel.  

 Welk hulpmiddel je ook gebruikt, bewaak de eenvoud 
van je presentatie. Denk in termen van ‘weglaten’ en hoed 
je ervoor om alles wat je weet ‘toe te voegen’. Gebruik veel 
beelden en weinig tekst.

1.4.1. PowerPoint of Keynote

PowerPoint (of  Keynote voor Macgebruikers) is goed ingeburgerd en 
gekend. Het voordeel hiervan is dat je er snel mee aan de slag kan. 
PowerPoint is ontwikkeld om de lineaire structuur in je betoog te 
ondersteunen. Het nadeel bij PowerPoint is dat de gebruiker in een 
duidelijke structuur wordt vastgehouden: een titel en een tekstvak 
waarbij de verschillende items in ‘bulletpoints’ verschijnen. 
PowerPoint wordt vaak misbruikt om tekst om te vormen in dia’s, 
waarbij de tekst integraal wordt overgenomen op de dia’s.  
Dit wordt ook wel ‘slideument’ genoemd: een slide gemaakt van 
een document.
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Kenmerken van PowerPoint:

•	 Lineaire opbouw.
•	 Eenvoudig in gebruik (opmaken, offline bewaren op USBstick...)
•	 Sjablonen, spellingcheck.
•	 Eenvoudig multimedia toevoegen.

Valkuilen van PowerPoint:

•	 Een vaste structuur die het moeilijk maakt om door 
de presentatie te navigeren.

•	 Overmatig gebruik van sjablonen en functionaliteiten.
•	 Te veel gebruik maken van ‘bulletpoints’.
•	 Te veel animatie toevoegen.

 
•	 Gebruik de huisstijlelementen van je organisatie. De 

meeste organisaties hebben een sjabloon voor PowerPoint 
ter beschikking. Als dit sjabloon helemaal niet voldoet aan 
de tips hieronder, kan het tijd zijn om een nieuw sjabloon  
te (laten) ontwerpen.

•	 Als je het PowerPointsjabloon met de visuele identiteit 
(logo…) van je organisatie gebruikt, wees er dan spaarzaam 
mee. Een logo op elke pagina is niet nodig. 

•	 Titels en subtitels moeten groot genoeg en vooral duidelijk 
en bondig zijn.

•	 Gebruik het lettertype dat de huisstijl voorschrijft of  
zoek een geschikt lettertype. ‘Comic sans is goed voor 
de jeugdbeweging maar niet voor een presentatie van  
je jaarverslag.’

•	 Gebruik geen volledige stukken tekst. Denk visueel! 
Beelden en woorden samen kan je beter onthouden.

•	 Kies een sobere achtergrond. Kies een donkere achtergrond 
met lichte tekst voor een verduisterde zaal en een lichte 
achtergrond met donkere tekst voor een verlichte zaal.  
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•	 Schuw de witruimte niet. Leegte op je dia’s brengt rust.

•	 Illustraties en grafieken moeten duidelijk zijn, geen plaats 
laten voor interpretatie of  fantasie. Ontdoe ze van visuele 
rommel, ‘ruis’ en overbodige info. Gebruik beelden en 
grafieken enkel samen als ze elkaar kunnen versterken. 

•	 Wees consistent in de overgangen en animaties.

•	 Om vlot te navigeren hou je een ‘radiografische presenter’ 
of  afstandsbediening bij de hand.

Using PowerPoint is like having a loaded AK-47 on the table... 
You can do very bad things with it 
 Peter Noving

 Als je de gewoonte hebt om je PowerPointpresentatie 
te gebruiken als persoonlijk geheugensteuntje, dan moet je 
dat beslist afleren. Maak voor jezelf  aparte nota’s, die je kan 
printen of  laten verschijnen in de ‘weergave voor presentator’ 
(zie 1.2.1., p. 15).

 Je kan verborgen dia’s voorzien, voor mensen die 
vragen naar details, cijfers, referenties…
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1.4.2. Prezi

Een presentatie op Prezi kan je vergelijken met een grote affiche 
of  een mindmap, waarbij je kan inzoomen op details en uitzoomen 
naar het geheel. Maar je kan ook lineair door je presentatie gaan. 
Prezi is ideaal om je publiek te helpen het overzicht te behouden. 
Door in en uit te zoomen kunnen toehoorders het verhaal beter 
volgen.  

Via www.prezi.com kan je gratis een account maken, waarna je 
online presentaties kan ontwikkelen en bewaren. Je presentatie 
is dan zichtbaar voor alle gebruikers. Alleen met een betalende 
licentie kan je je logo toevoegen in de presentatie en de presentatie 
volledig afschermen.
 

Kenmerken van Prezi:

•	 Geeft een overzicht van de presentatie, zorgt voor structuur.
•	 Heeft  de mogelijkheid om details en hoofdzaken te 

onderscheiden.
•	 Is een tool die veel creativiteit toelaat.
•	 Zorgt voor dynamiek.
•	 Laat toe om gemakkelijk in de presentatie te navigeren.
•	 Eenvoudig in gebruik (tekst, beeld en multimedia toevoegen)
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Valkuilen van Prezi:

•	 De toehoorders worden zeeziek als je in snelle draaibewegingen 
over de presentatie vliegt.

•	 Prezi is niet bedoeld om gebruikt te worden zoals PowerPoint: 
beeld na beeld tonen, zonder het overzicht in kaart te brengen.

•	 Als je met de onlineversie van Prezi werkt, heb je een goed 
werkende internetverbinding nodig.

•	 Prezi is soms ‘niet beschikbaar’.

1.5. Oefen

Een goede spreker kan zijn enthousiasme overbrengen, heeft kennis 
van de materie en is geoefend.

Spreken voor een publiek kan je leren. Laat een proefpubliek 
luisteren en feedback geven. Oefen met je materiaal, sluit de laptop 
op de beamer aan, test de overgangen van je presentatie…

 Conseils de Management: Animer une présentation 
(2ième Partie), VODemotionTV, Florence Chauve, 2010 
http://youtu.be/JJDN0A90Vls 

 Zo niet: Every Presentation Ever: Communication FAIL, 
2012 
http://youtu.be/rIABo0d9MVE 
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ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

•	 In welke situatie spreek ik?
•	 Wat wil ik vertellen? Wat wil ik bereiken? Wat is de bedoeling 

van mijn presentatie?
•	 Wie zijn mijn toehoorders? Welke achtergrond en 

verwachting hebben ze?
•	 Hoeveel tijd heb ik nodig? Of  hoeveel tijd krijg ik?
•	 Welke zaal zoek ik? Of  welke zaal heeft men voor mij 

gekozen?
•	 Kies ik voor visuele ondersteuning? En zo ja, welke?
•	 Wat is mijn kernboodschap? 
•	 Hoe kan ik mijn kernboodschap aanvullen met beelden 

en verhalen?

EN DAN AAN HET WERK

•	 Breng structuur in je betoog.
•	 Verwerk beelden en verhalen.
•	 Maak je visuele ondersteuning (PowerPoint, Prezi, 

Keynote…)
•	 Oefen.
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2. Tijdens de presentatie 

2.1. Woord en lichaam 

Nonverbale communicatie vertelt soms meer dan verbale  
com municatie. Je houding, stem en voorkomen zijn zeer belangrijk 
voor een geslaagde presentatie. Nonverbale communicatie kan je 
verhaal ondersteunen of  net onderuit halen.

De indruk die je maakt op je publiek wordt maar voor 10% bepaald 
door je woorden, en wel voor 40% door je stem en zelfs voor 50% 
door je houding.

 Effectief presenteren, De Beuk, 2011 
http://youtu.be/vCjQjyLurj0

 Conseils de Management: Animer une présentation 
(1ère Partie), VODemotionTV, Florence Chauve, 2010 
http://youtu.be/gxQhM_a7bVM )

De indruk die men van iemand heeft, overschaduwt wat  
die persoon zegt. 
 Aristoteles

2.1.1. Hoe hou je de stress onder controle?

Plots hoor je je naam. Het is jouw beurt om te spreken. Je hebt 
klamme handen, een droge keel, je hart slaat op hol… Dit zijn heel 
gewone reacties. Iedereen is in min of  meerdere mate zenuwachtig 
om het woord te nemen voor een publiek. Een beetje stress kan 
geen kwaad. Zolang de stress positief  blijft, geeft die je net genoeg 
adrenaline om alert te blijven tijdens je presentatie. Meestal voel  
je de spanning stijgen net voor de presentatie, maar verdwijnt die 
wel zodra je van wal steekt. Een paar keer diep ademhalen  
en enkele slokjes water drinken voor je start, kan helpen. Wie veel 
last heeft van stress kan heil zoeken bij Yoga, meditatietechnieken, 
Mindfulness…
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 Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent als je 
presenteert zodat je je rustig kan voorbereiden. Een half  uur 
voor het aanvangsuur is zeker geen luxe. 

2.1.2. Welke houding neem je aan?

•	 Zoek een stabiele houding.  
•	 Zet je beide voeten naast elkaar op de grond. 
•	 Wiebel niet, je staat niet met de benen gekruist. 
•	 Rustig door de zaal wandelen mag wel, maar loop niet te 

ijsberen.  
•	 Sta rechtop en leun niet tegen de muur of  de tafel.  
•	 Sta niet te dicht maar ook niet te ver van je publiek.  
•	 Verstop je niet achter een bureau, tafel of  spreekgestoelte.  
•	 Zoek oogcontact met de deelnemers. 
•	 Draai je rug niet naar het publiek (bv. als je noteert op een bord)
•	 Handen uit de zakken en maak de zakken leeg: geen 

portefeuilles, gsm of  sleutels die de aandacht afleiden.
•	 Ga niet voortdurend door je haren.

 Zorg ervoor dat je vrij kan rondlopen en niet 
gebonden bent aan de muis van je laptop om een volgende 
dia te vertonen. Een ‘radiografische presenter’ of  de 
afstandsbediening van de beamer (als deze met een USB
kabel verbonden is met de laptop of  PC) zijn zeer geschikte 
hulpmiddelen. Je kan er eenvoudig mee naar de volgende  
en vorige dia navigeren.

 Zet je gsm helemaal af (niet alleen in stille modus) 
zodat er geen storing is van de micro tijdens je presentatie.
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2.1.3. Hoe de stem gebruiken?

Met je stem hou je je toehoorders wakker en alert. Je stem 
gebruiken, kan je oefenen. Als je een goed verhaal vertelt, gebruik 
je automatisch je stem om de spanning er in te houden. Dat is 
precies wat je ook doet tijdens een presentatie. 

•	 Zorg dat je een glas water bij de hand hebt en drink er 
regelmatig van.

•	 Varieer in ritme, toon en volume; zorg dat je je volume aanpast 
aan de zaal maar begin niet te roepen.

•	 Gebruik indien nodig een microfoon, en gebruik die op een juiste 
manier (niet te dicht bij de mond, niet op slaan…).

•	 Las vooral pauzes in om de spanning op te bouwen. Toehoorders 
stellen pauzes op prijs om op adem te komen.

•	 Zorg voor intonatie.
•	 Neem tijdens je hele presentatie de tijd om correct adem 

te halen, anders stokt je stem. Uitademen is net zo belangrijk  
als inademen. 

•	 Met je stem kan je klemtonen leggen op belangrijke zaken.

 Doe de test en merk hoe belangrijk klemtonen kunnen 
zijn. Spreek de zin uit en leg de klemtoon op het woord in  
het vet.

 Ik zei niet dat hij mijn boek leende.
 Ik zei niet dat hij mijn boek leende.
 Ik zei niet dat hij mijn boek leende.
 Ik zei niet dat hij mijn boek leende.
 Ik zei niet dat hij mijn boek leende.

2.1.4. Wat haal je uit de kleerkast?

Zorg dat je netjes voorkomt als je een presentatie geeft. Ook je 
kleding is een vorm van nonverbale communicatie. Hou rekening 
met de dresscode van de organisatie of  het publiek waarvoor je 
praat.
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 Doe kleren aan waar je je goed in voelt en die 
de aandacht niet afleiden. 

2.1.5. Je taalgebruik 

Gebruik eenvoudige spreektaal en zeker geen dialectwoorden 
of  uitdrukkingen. Een leidraad is dat wanneer het publiek geen 
ondertiteling nodig heeft om je te begrijpen, je meestal wel goed 
zit. Zorg dat je niet te informeel klinkt.

Vermijd:

•	 Stopwoorden: euh, wel, ja, allez…
•	 Cactuswoorden: eventueel, misschien, een beetje… 

Deze woorden doen afbreuk aan je verhaal. Het lijkt alsof   
je zelf  twijfelt aan wat je zegt.

•	 Jargon: tenzij je publiek er mee vertrouwd is (bv: ‘Chod’ voor 
‘Chief  of  Defence’, ‘MOD’ voor 'Minister of  Defence').

•	 Passieve constructies.

2.2. Interactie met het publiek

2.2.1. Contact leggen 

Je kan vijf  dingen doen om de eerste indruk bij het publiek  
te verbeteren:

•	 Vooruitgaan: naar het publiek toegaan.
•	 Onthalen: een open gebaar maken.
•	 Kijken: contact maken, oogcontact is bovendien een belangrijke 

feedback tijdens je presentatie.
•	 Ademhalen: jezelf  plaatsen.
•	 Glimlachen: plezier doen.

Begin met jezelf  voor te stellen, zodat het publiek niet met 
een onbekende te maken krijgt. Zeg aan het publiek in welke 
hoedanigheid je daar staat, waarover je gaat spreken en hoe je  
het onderwerp zal behandelen. 
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Vervolgens moet je de aandacht trekken en de toehoorders 
betrekken.
 
Enkele aandachtstrekkers bij een presentatie:

•	 Citaat: ‘Een goede presentatie is als een minirokje: lang genoeg 
om de essentie te bevatten en kort genoeg om boeiend te blijven’ 

•	 Spectaculair voorbeeld.
•	 Anekdote: Vroeger konden profs aan de unief  wel eens 

provocerend uit de hoek komen. Tijdens de eerste les vroegen ze 
om de student links van je de hand te schudden, en vervolgens 
de student rechts van je. Gevolgd door de opmerking: ‘Eén van 
jullie drie zal dit jaar slagen’.

•	 Geheim onthullen.
•	 Wetenswaardigheid: ‘Er zijn maar 15 topambtenaren vrouw’.
•	 Actualiteit: ‘Gisteren was het vrouwendag. En vandaag is het 

weer gewoon mannendag, zoals alle dagen…’, ‘Deze winter 
sliepen tientallen families in de vrieskou’

•	 Retorische vraagstelling.
•	 Provocatie: ‘Moordenaars, dieven, verkrachters, oplichters, 

terroristen, kortom ellendelingen die hun medemensen het leven 
zo veel mogelijk tot een hel maken, zijn al bijna 20 jaar de bron  
van mijn bestaanszekerheid’ (Intro van criminologe Andreas 
Burier, in de jaren ’80)

•	 Overdrijven.
•	 Taboe doorbreken.
•	 Voorbeeld uit de eigen leefwereld (kinderen, tantes, grootvaders 

zijn een ware bron van inspiratie) ‘Mijn grootvader zei altijd: …’ 
‘Mijn kinderen…’  

•	 Vergelijkingen maken: ‘Wat is het verschil tussen … en …’
•	 Humor gebruiken.  
•	 Emoties gebruiken: ‘Dagelijks sterven er …’
•	 Voer een voorwerp ten tonele: ‘Wie kent het verband tussen 

dit (een potlood) en dit (een cassette)? Dan ben je 40+’.

Spreken is verleiden.
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2.2.2. Blijven boeien

De meeste mensen kunnen niet langer dan 10 minuten geconcen
treerd luisteren. En dan is er nog zoiets als een aandachtscurve, 
waaruit blijkt dat je publiek aan het begin en vrijwel aan het einde 
van je presentatie (als je het einde tenminste aankondigt) echt 
geconcentreerd luistert. Het is een hele kunst om je publiek  
te blijven boeien. 

Bespeel je publiek. Start je presentatie bv. met een vraag aan  
het publiek en pauzeer regelmatig om een nieuwe vraag te stellen.  
‘Wie kent Prezi?’, ‘Wie viel al in slaap tijdens een presentatie?’,  
‘Wie reed nog nooit door het rood?’  

Je kan bijvoorbeeld rode en groene kaartjes uitdelen en de 
toehoorders vragen om hun mening kenbaar te maken aan de hand 
van de kaartjes. Zorg ervoor dat je je vragen niet steeds aan één 
kant van de tafel of  de zaal stelt en probeer iedereen te betrekken. 
 
Je kan ook de aandacht trekken door mensen persoonlijk aan  
te spreken of  door persoonlijke anekdotes te vertellen. 

Toon passie voor je vak. Je kan als spreker het best oprecht zijn. 
Als je zelf  niet enthousiast bent over het thema zal het publiek dat 
onmiddellijk merken. 

Zorg dat je ‘aanwezig’ bent en beweeg:

•	 Spreek nooit in het donker.  
•	 Sta niet achter een tafel.  
•	 Hang niet vast aan je laptop.

 Stel vooraf  de spelregels vast voor vragen en 
antwoorden. Mogen de deelnemers voortdurend vragen 
afvuren of  verkies je een vragenuurtje achteraf?
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 Algemene vragen zoals ‘Is iedereen het ermee eens? 
Wat denken jullie daarvan?’ kunnen helpen in de interactie met 
het publiek.

2.2.3.Twitter 

Je kan interactie tijdens de presentatie bevorderen door een # te 
lanceren op Twitter (bv. #naamvanhetcongres). De ‘twitteraars’ 
in de zaal kunnen op die manier elkaars opmerkingen, vragen en 
suggesties snel terugvinden en met elkaar in dialoog gaan. Het 
is handig als je voor jezelf  een tweede laptop of  tabletcomputer 
voorziet zodat je zelf  ook de Tweets kan volgen.

De reacties op Twitter kunnen geprojecteerd worden op een 
scherm. Zo kunnen alle deelnemers lezen wat er verteld wordt.  
Dit heet een ‘tweetwall’. (http://www.tweetwally.com/, http://www.
tweetwallpro.com/,…) 

Voordelen van Twitter:

•	 De toehoorders kunnen actief  participeren: ze kunnen vragen 
stellen en ook beantwoorden.

•	 Je weet onmiddellijk wat er leeft onder je publiek.
•	 Het debat wordt levendig.
•	 Sommige twitteraars zijn heel gevat en kunnen snel de essentie 

weergeven.
•	 Bevordert netwerking en conversatie.
•	 Je presentatie kan ook weerklank en reactie krijgen van ver 

buiten de vergaderzaal of  het auditorium waar je je bevindt.

Valkuilen van Twitter:

•	 Kan afleiden.
•	 Kan storend werken.
•	 Wat als deelnemers volledig naast de kwestie Twitteren?
•	 De drempel om onzin uit te kramen is laag.
•	 Je kan controle verliezen over de opbouw.
•	 Alleen deelnemers met Smartphone of  tabletcomputer kunnen 

deelnemen.

http://www.tweetwallpro.com/
http://www.tweetwallpro.com/
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 Als er free wifi aanwezig is in de zaal, deel dan vooraf  
het paswoord mee aan de deelnemers.
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3. Na de presentatie 

3.1. Afronden

Na de eigenlijke presentatie neem je ruim de tijd om vragen  
te beantwoorden.  

Bedenk een treffende slotzin en zet hiermee de kroon op je werk. 
Enkele voorbeelden:

•	 U mag de zaal verlaten en alles vergeten, behalve dit…
•	 Koppel terug naar het begin. ‘Ik vroeg bij het begin van deze 

namiddag wie een Twitteraccount had. Wie is nieuwsgierig 
geworden en zal straks even voorzichtig naar Twitter gaan 
gluren?’

•	 Citaat.: ‘Een goede presentatie is als een minirokje: lang genoeg 
om de essentie te bevatten en kort genoeg om boeiend te 
blijven.’ ‘Lopen is altijd sneller, als je niet kan fietsen:  
(om deelnemers aan te moedigen iets nieuws te proberen)

•	 …

Ook na de afsluiting blijf  je even zodat je eventueel gesprekken  
kan aanknopen. Zorg dat je je contactgegevens/visitekaartjes bij  
je hebt. 

 Zo niet: ‘Ik zie dat ik niet veel tijd meer heb, dus ik 
zal snel afronden’, ‘Ik wil u niet langer lastig vallen met mijn 
verhalen…’, ‘Dit was ongeveer wat ik wilde zeggen’. Op die 
manier haal je heel je betoog zelf  onderuit. 

Voorbeeld van een treffende afsluiter 

TED: Peter Hinssens: The Tiger and the rock. 
http://youtu.be/F4RMDoGCCK0  
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3.2. Informatie delen

•	 Print: voorzie een handout met tekst, een samenvatting of  een 
bibliografie. Vooral een publiek van ‘analisten’ en denkers zal dit 
appreciëren. Een publiek van leidinggevenden zal het waarderen 
als je een kort overzicht voorziet met enkel de belangrijkste 
zaken die nodig zijn om uiteindelijk beslissingen te kunnen 
nemen. Geef  in geen geval een afdruk van al je dia’s mee. Deze 
zijn bedoeld als ondersteuning bij je presentatie en niet als 
handout.

•	 Online: verwijs zo nodig naar een online tool waar meer 
informatie, documentatie en eventueel de volledige presentatie 
ter beschikking staan.
•	 Website van de organisatie of  van het congres/studiedag. 
•	 Intranet (als de presentatie bedoeld is voor de medewerkers 

van je organisatie)
•	 beConnected

 https://beconnected.belgium.be
 Met dit elektronisch platform kunnen alle personeelsleden 

van de federale instellingen (over de verschillende 
overheidsdiensten heen) van op afstand samenwerken en 
documenten beheren. De documenten bevinden zich in een 
volledig beveiligde omgeving. Door de toegangsrechten te 
bepalen, kan je ervoor zorgen dat alleen de doelgroep toegang 
heeft, of  kan je net een ruimer publiek toegang geven.  Via de 
‘auditfunctionaliteit’ kan je nagaan wie er interesse had in je 
document. Voor het personeel van de federale overheid is het 
een ideaal instrument om informatie te delen. 

 www.fedweb.belgium.be > Over de organisatie > 
Kennismanagement > beConnected 

•	 Slideshare of  Scribd leggen zich toe op het organiseren, 
publiceren en delen van documenten en presentaties.  
Deze online tools zijn gebruiksvriendelijk en gratis. 
http://www.slideshare.net/, http://www.scribd.com/  
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 Print zo weinig mogelijk documenten af en als het 
echt niet anders kan, kies dan voor papier met een Ecolabel 
en druk dubbelzijdig af. (Meer tips in: COMM Collection 14, 
Duurzaam communiceren, 2006)
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Als organisator

 De andere kant: jij bent de organisator van 
een congres, voordracht, studiedag…

•	 Kies je spreker in functie van zijn/haar expertise 
en vaardigheden om te presenteren

•	 Geef je spreker de nodige voorafgaande informatie:

•	 Wat verwacht je van de spreker?
•	 Welke doelgroep heb je uitgenodigd? Hoeveel mensen 

verwacht je? Geef  je spreker zo veel mogelijk info over  
het publiek dat je verwacht.

•	 Nodig je meerdere sprekers uit? Breng ze dan met 
elkaar in contact zodat ze hun verhaal op elkaar kunnen 
afstemmen. 

•	 Welke zaal heb je voorzien? Nodig je spreker uit om 
te komen kijken. Nodig je spreker uit om in de zaal  
te komen oefenen.

•	 Welk materiaal heb je voorhanden? Wat moet de spreker 
zelf  meebrengen? 

•	 Hoeveel tijd heeft de spreker ter beschikking?
•	 Bezorg je contactgegevens en die van de zaal

verantwoordelijke.

•	 Vertrouw je spreker en geef hem/haar voldoende vrijheid:

•	 Verplicht je spreker niet om bepaalde sjablonen of  
formats te gebruiken.

•	 Vraag om de presentatie digitaal ter beschikking 
te stellen en niet op papier.
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•	 Zorg voor een goed onthaal:

•	 Onthaal je spreker, zodat die geen nodeloze stress heeft. 
Doe een praatje.

•	 Zorg dat de zaal op en top in orde is.
•	 Vraag aandacht en leid je spreker in bij het publiek. 

Geef  hem/haar het woord.
•	 Zorg voor free wifi en deel het paswoord mee.
•	 Bedank je spreker.
• Zorg voor een gepaste vergoeding of  attentie. 

 Kies voor een duurzaam geschenk voor je spreker.
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