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1 Inleiding 

Heb je een hekel aan presenteren? 
Probeer je meestal om een spreekbeurt naar een ander door te schuiven? 
Weet je niet goed hoe je een goede presentatie kunt maken? 
Vind je het lastig om het publiek tijdens een presentatie te boeien? 
Weet je niet wat je met je lijf en handen aan moet tijdens een presentatie? 
Heb je veel last van stress voor en tijdens het presenteren? 
 
Dat kan anders en vooral ook leuker! 
 
Het gebeurt steeds vaker dat je tijdens je werk, of in een andere situatie, op de een 
of andere manier informatie overbrengt naar een groep mensen. Presenteren dus. 
Dat kan voor een kleine- of grote groep zijn en over allerlei onderwerpen gaan.  
 
De kwaliteit van je presentatie bepaalt hoe de informatie die je wil overbrengen 
‘aankomt’ en wat mensen van het verhaal onthouden. Voor wat betreft de inhoud 
van de presentatie ben je natuurlijk een specialist. De vorm van de presentatie is 
echter ook heel belangrijk. Misschien wel net zo belangrijk of nog belangrijker 
dan de inhoud. 
 
Een goede presentatie bestaat dus uit een aantal ingrediënten. Aandacht voor die 
ingrediënten zorgt voor een boeiende presentatie die indruk maakt op 
toehoorders en meer plezier bij jou als presentator. 
 
In dit whitepaper vindt je mijn kijk op de ingrediënten van een goede presentatie 
en het geven van presentaties in de breedste zijn van het woord.  
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2 Ingrediënten 

Je zou kunnen denken dat het bij een presentatie vooral gaat om de inhoud. 
Natuurlijk is de inhoud van je verhaal belangrijk. Wat je zegt moet immers 
kloppen. Een presentatie houdt wel veel meer in dan alleen die inhoud. Het is 
vooral de vorm van je verhaal (hoe je het brengt) die het verschil maakt tussen 
een presentatie en een prima presentatie.  
 
Er zijn drie ingrediënten die je aandacht verdienen bij het ontwerpen en 
verzorgen van een presentatie: 
 

• (Non)verbale communicatie. 
• Een duidelijke structuur. 
• De juiste ondersteuning door een (digitale) presentatie. 

 
Die drie ingrediënten zijn helemaal niet ingewikkeld. Door een aantal richtlijnen 
te volgen kun je ze gemakkelijk goed invullen. 
 

2.1 Non-verbale communicatie 

Non-verbale communicatie bestaat uit een enorm groot aantal heel subtiele 
signalen die we continue ‘uitzenden’. Je kunt die in de praktijk onmogelijk 
allemaal beheersen. Er zijn echter een paar zaken waar je vrij gemakkelijk op 
kunnen letten als je presenteert.  
 
Als presentator wil je graag dat toehoorders je ‘volgen’. Instinctief volgen mensen 
alleen maar iemand als die persoon kracht en zelfvertrouwen laat zien. Bij kracht 
en zelfvertrouwen hoort een rustige non-verbale communicatie. Ook als je 
eigenlijk bloedzenuwachtig bent. Je kunt een rustige non-verbale communicatie 
bereiken door op het volgende te letten: 
 

• Houding: 
o Zorg dat je lichaamsgewicht is verdeeld over je voeten (balans). 
o Sta stil op een plek met beide voeten op de grond. Loop als dat 

gewenst is naar een andere plek en sta ook daar weer stil. Vermijdt 
‘wiebelen’. 

o Houd je rug recht. 
o Houd je armen en handen rustig (je handen voor de buik vasthouden 

is een goede manier. Een presenter of een stift vasthouden werkt 
ook). 

• Stemgebruik: 
o Spreek iets langzamer dan je gewend bent (tempo). 
o Neem af en toe een spreekpauze. 
o Gebruik iets meer volume dan gebruikelijk, maar niet schreeuwen 

(volume). 
• Oogcontact: 
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o Maak afwisselend oogcontact met verschillende mensen in het 
publiek zodat iedereen zich aangesproken voelt. Probeer iedereen 
een keer aan bod te laten komen. Bij een grote groep lukt dat 
natuurlijk niet. Je kunt je dan steeds op een groep mensen richten. 
Iedereen in die groep voelt zich dan betrokken. Wissel ook dan af 
tussen groepen en doe je best om geen deel van de zaal over te slaan. 

 
Dit is allemaal niet ingewikkeld. Het vraagt wel van je om, tijdens het 
presenteren, bewust met je aandacht bij je lichaamshouding en je stem te zijn. 
Tegelijk heb je ook aandacht nodig voor de inhoud. Dat vergt oefening. Het 
resultaat is dat je rust overbrengt op je toehoorders en dat ze je willen volgen. 
 

2.2 Een duidelijke structuur 

De structuur van een presentatie bestaat uit twee delen, de boodschap en de 
verhaallijn. 

2.2.1 De boodschap 

Soms volg je presentaties die prettig zijn om naar te kijken. Er is een leuke 
presentator, nuttige informatie en mooie slides. En toch bekruipt je tijdens het 
kijken een ongemakkelijk gevoel. Net of je wacht op de ‘punchline’ die maar niet 
komt. En na afloop vraag je je af: “wat wilde je me nou eigenlijk vertellen?”. Er 
was een hoop leuke informatie die op zich best interessant was, maar het lijkt wel 
of er geen samenhang in het verhaal zat. Heel verwarrend. 
 
Dat zijn typisch voorbeelden van presentaties waar de boodschap ontbreekt. De 
boodschap is een enorm belangrijk onderdeel van een presentatie. Zonder 
boodschap breng je mensen in verwarring en haken ze af. Het is een van de eerste 
dingen die je duidelijk moet hebben voor je überhaupt een computer opstart om 
slides te maken. 
 
Wat is die boodschap dan? Het is wat je het publiek duidelijk wil maken door 
middel van je presentatie. Het is de kern van je verhaal. De boodschap moet je in 
maximaal één zin, nou ja vooruit maximaal twee zinnen, op kunnen schrijven. 
 

 
 
Het is helaas zo dat publiek in de praktijk bedroevend weinig onthoudt van de 
inhoud van je presentatie. Als 30-40% blijft hangen dan mag je blij zijn. Wat ze 
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echter ALTIJD onthouden zijn twee dingen: het gevoel dat ze overhouden aan het 
verhaal en de boodschap.  
 
Het is dus de moeite waard om tijd te nemen om de boodschap goed duidelijk te 
maken. Is het lastig om de boodschap kort en bondig op te schrijven? Wat is dan 
de reden is dat je deze presentatie verzorgt? Als je niet weet wat je het publiek wil 
vertellen, waarom sta je daar straks dan? De boodschap is er altijd, je hebt alleen 
soms wat tijd nodig om hem duidelijk voor ogen te krijgen! 
 
Zorg dat je bij het maken van je slides steeds de boodschap in je achterhoofd 
houdt. Tip: overweeg om je presentatie te beginnen met het noemen van je 
boodschap en er ook mee af te sluiten. Duidelijker kan het niet. 

2.2.2 De verhaallijn 

Een presentatie verzorgen is feitelijk hetzelfde als een verhaal vertellen. En net 
als een verhaal heeft een presentatie dus een verhaallijn. Dat wil zeggen dat er 
een kop, een middenstuk en een staart zijn die elkaar logisch opvolgen. Dat zorgt 
ervoor dat er een logische volgorde in de presentatie zit en dat die daardoor goed 
te volgen is voor het publiek. 
 
Nou is dat heel gemakkelijk gezegd, maar minder gemakkelijk gedaan. Hoe zorg 
je nu dat die logische verhaallijn er komt? De leerstijlen van David Kolb bieden 
hier uitkomst. Kolb onderscheidt vier leerstijlen. Volgens Kolb is efficiënt leren 
het resultaat van het cyclisch doorlopen van deze stijlen. Onderstaand is het 
model van Kolb in een tekening te zien. 
 

 
  
Kolb stelt dus dat er vier leerstijlen zijn: 
 

• Why, de bezinner - dit zijn de mensen die met name bezig zijn met het 
WAAROM.  Hier vinden we de filosofisch ingestelde medemens (waarom 
zijn wij ter aard?). 

• What, de denker - de denker is vooral geïnteresseerd in WAT het precies is. 
Wat zit erin en hoe werkt het? Dit zijn de wetenschappers en techneuten. 
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• How, de beslisser - de mensen in deze categorie zijn bezig met HOE we iets 
kunnen toepassen. Dus: wat kunnen we ermee doen? 

• What if, de doener - en als we het dan toepassen, wat levert het dan op? 
Wat winnen we ermee? 

 
Nou is dit een wat simplistische weergave van het model van Kolb dat eigenlijk 
veel complexer is. Het is echter compleet genoeg om je te helpen een verhaallijn 
in je presentatie in te bouwen. Als je een presentatie geeft zorg je dat je alle vier 
de leerstijlen langs gaat. 
Dan weet je namelijk 
zeker dat je iedereen in 
het publiek aanspreekt.  
 
Dat doen je door 
bovenaan te beginnen 
en, met de klok mee, de 
leerstijlen mee te 
pikken. Dus: WHY, 
WHAT, HOW en WHAT 
IF. Als je wel eens een 
sales training hebt gevolgd herken je hier misschien ‘behoefte, kenmerk, 
voordeel’ of ‘bkv’ in. Als je de leerstijlen op deze manier doorloopt heb je direct 
een logische verhaallijn te pakken. 
 
Begin te vertellen WAAROM je iets doet of wil (WHY). Dus, wat de aanleiding is. 
Vertel daarna de details van het onderwerp. Hoe zit het in elkaar, waar bestaat het 
uit (WHAT)? Vervolg met hoe je het toepast (HOW) en sluit af met welk 
fantastisch resultaat je dan bereikt (WHAT IF). Et voila, daar is de verhaallijn! 
 

2.3 Digitale presentaties 

De term “death by PowerPoint” heeft op zich niet zoveel te maken met het 
programma Microsoft PowerPoint, maar met de manier waarop dat programma 
vaak wordt toegepast. 
 
Het is heel lang de gewoonte geweest om slides te maken zoals onderstaand: 
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Ik schaam me om te zeggen dat ik deze heb gemaakt. Mijn enige excuus is dat ik 
in die tijd nog niet beter wist. Dit soort slides levert een aantal problemen op: 
 
Omdat de slide zoveel tekst bevat gaan toehoorders automatisch lezen. Probeer 
maar eens om dat niet te doen! Het resultaat is dat de aandacht bij de slide is en 
niet (meer) bij jou als presentator. Bovendien kunnen toehoorders veel sneller 
lezen dan jij kunt vertellen. Wat je vertelt is dus niet relevant meer. Eigenlijk ben 
jij zelf ook niet meer zo relevant. Dat kan nooit de bedoeling zijn! 
 
Je krijgt, als presentator, bovendien de neiging om de lijsten met bullets een voor 
een voor te lezen. Er is weinig zo saai als een presentator die lijsten met bullets 
voorleest. Dat wil je niemand aan doen! 
 
Een volgend probleem is dat mensen een verschillende voorkeur hebben bij het 
opnemen van informatie. Er zijn drie voorkeuren: 

 
• Visueel (zien, beelddenkers) 

Visuele mensen zijn gericht op beelden en plaatjes. 
• Auditief (horen) 

Auditieve mensen houden van gesproken tekst en luisteren graag naar 
informatie en geluid. 

• Kinesthetisch (voelen) 
Kinesthetische mensen gaan af op het gevoel en willen dingen graag voelen 
en ervaren. 

 
Ieder mens kan uiteraard zien, horen en voelen, maar mensen hebben ook altijd 
een voorkeur voor één van de drie.  
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Het zal duidelijk zijn dat slides met alleen maar bulletpoints en tekst bij zeker 
tweederde van de toehoorders niet goed overkomen. Het is belangrijk dat je alle 
toehoorders in het publiek aanspreekt. Omdat je van tevoren meestal niet weet 
welke voorkeur het publiek heeft, zorg je ervoor dat je alle voorkeuren in een 
presentatie terug laat komen. Dat doe je als volgt: 
 

• Voor de Visuele mensen gebruiken je beeldmateriaal (plaatjes en video’s). 
• Voor de Auditieve mensen vertel je de inhoud. 
• Voor de Kinesthetische mensen vertel je verhalen ((praktijk)voorbeelden) 

en/of gebruik je metaforen. 
 
Door afbeeldingen en tekst te gebruiken en daarnaast het verhaal te vertellen met 
voorbeelden en metaforen weet je zeker dat je zoveel mogelijk mensen aanspreekt 
op hun voorkeur. Dan mis je niemand. 
 

2.3.1 Afbeeldingen kiezen 

De juiste afbeelding vinden kan lastig zijn. Gelukkig kunnen we als mensen heel 
goed associëren. Volgens de officiële definitie betekent associëren 
“aaneenknopen, aaneenschakelen, koppelen, liëren, samenbrengen, verbinden of 
verenigen”. 
 
Iedere slide heeft een bepaald onderwerp. Laat je gedachten vrij gaan over dat 
onderwerp. Heel waarschijnlijk schieten er op een gegeven moment één of meer 
beelden door je hoofd. Noteer die. Dat is een associatie met het onderwerp van je 
slide. Het is een afbeelding die dus in je slide bruikbaar is.  
 
Voorbeelden?  
 
Een nieuw projectplan – een grote rommelige stapel stoffige ordners. 
De volgende stap in een stappenplan - een hardlopende man of vrouw. 
Het belang van bescherming van de privacy - een kasteelmuur. 
Een rapport uitwerken – een ouderwetse mechanische typemachine. 
Leiderschap – een sergeant uit het leger die tegen een rekruut schreeuwt. 
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De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Je creativiteit is je enige begrenzing. En 
natuurlijk de beschikbare foto’s. Gebruik waar het kan humor bij het kiezen van 
afbeeldingen, tenzij dat niet kan in een bepaalde setting.  
 
De afbeeldingen zelf zijn terug te vinden op diverse websites die (gratis) foto’s 
aanbieden. Google afbeeldingen is een goed begin. Tip: gebruik Engelse woorden 
als zoekterm, dat levert (veel) meer hits op. 
 
Gebruik daarnaast alléén foto’s van hoge kwaliteit en resolutie. Onscherpte wordt 
nog eens uitvergroot als je de presentatie op een beamer gebruikt. Zeker als het 
scherm groot is. 
 

2.3.2 Tekst in de presentatie 

Beperk de hoeveelheid tekst op een slide tot woorden of korte zinnen. Is er toch 
veel tekst nodig? Knip het dan op in meerdere slides die ieder weinig tekst 
bevatten. Denk aan “Death bij PowerPoint”! 
 
Let erop dat de lettertypes en de kleuren die je gebruikt consistent zijn door de 
hele presentatie heen. Dus: kies een lettertype en gebruik die liefst op alle slides. 
Doe hetzelfde met kleuren. Het is ook het beste om niet te veel foto’s en tekst op 
één slide te zetten. Gebruik animaties met mate. Dat houdt de presentatie rustig 
en prettig om naar te kijken. Hier geldt: minder is méér. 
 

 
 
Denk erom: het is je verhaal waar het om gaat. De slides zijn alleen maar 
ondersteunend en nooit meer dan dat! 
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3 Extra tips 

Hieronder volgen een aantal extra tips uit de praktijk die van waarde kunnen zijn 
bij het verzorgen van een presentatie. 

3.1 Interactie 

Geen enkel mens vindt het prettig om uren aan een stuk alleen te luisteren en 
informatie op te nemen. Net zomin is het voor een presentator prettig om alleen 
maar in de zendende modus te staan. Je wilt daarom graag interactie met je 
publiek. Maar hoe bereik je dat? 
 
Interactie komt alleen op gang als je als presentator de deelnemers actief bij de 
sessie(s) betrekt. Dat kan het beste door gerichte vragen te stellen. 
 

• Vragen stellen aan de gehele groep 
Tijdens het overbrengen van informatie kan je gerichte vragen aan de 
groep stellen. Het is belangrijk om daarvoor open vragen te gebruiken. Bij 
toepassen van gesloten vragen bestaat het risico dat er alleen maar ‘ja’ of 
‘nee’ terugkomt. Dat is geen interactie.  

• Als er toch geen interactie ontstaat 
Als er, ondanks de vragen aan de groep, weinig of geen response komt dan 
is het een goede oplossing om een willekeurig iemand aan te wijzen en dan 
gericht nog eens de vraag te stellen. Het moet wel heel gek lopen als 
iemand weigert om antwoord te geven. 

• Als de groep (te) groot is 
Bij een grote groep deelnemers is het niet altijd praktisch om zomaar een 
vraag te stellen. Het risico is dat er tien of vijftien mensen tegelijk proberen 
te antwoorden. Dat geeft chaos en het kost te veel tijd. Een alternatief is 
dan om de ‘poll’ methode te gebruiken. Stel een vraag en vraag de 
deelnemers om een hand op te steken bij ‘ja’ of ‘nee’. Begin de vragen dan 
bij voorkeur met ‘wie’.  
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Om de interactie nog verder te vergroten is het belangrijk dat je de reacties van de 
toehoorders daadwerkelijk gebruikt in je presentatie. Dat zorgt dat ze zich nog 
meer betrokken voelen. Dat vraagt een luisterend oor en flexibiliteit van je. 
 

3.2 Omgaan met weerstand of tegenwerpingen 

Tijdens het verzorgen van een presentatie kan je toehoorders tegen komen die, 
om wat voor reden dan ook, in de weerstand gaan. Dat kan allerlei oorzaken 
hebben. De manier waarop je omgaat met die weerstand bepaalt in hoeverre het 
verstorend werkt. 
 
De gouden regel voor het omgaan met weerstand bij deelnemers is: 
 

Ga nooit de discussie aan!! 
 
Iedereen die weleens discussieprogramma’s op radio of tv volgt weet dat een 
discussie meestal bestaat uit het beurtelings opnoemen van argumenten voor de 
eigen mening. Luisteren is lastig. Het gebeurt vrijwel nooit dat een van de 
discussiërende partijen zich laat overtuigen tot een andere mening.  
 
Alhoewel dat prachtig is voor een radio- of tv-programma is het dodelijk voor een 
workshop, training of presentatie! Het leidt tot oeverloze woordenwisselingen die 
(te) lang duren, irritatie wekken en ervoor zorgen dat de overige deelnemers de 
aandacht verliezen. 
 

Hoe vermijd je een discussie? Door vooral open 
vragen te stellen. Door niet tegen de mening van 
de deelnemer in te gaan maar alleen maar 
vragen te stellen kan diegene zich profileren, 
een punt maken, zijn/of haar irritatie kwijtraken 
of gewoon duidelijk maken op welke punten er 
een meningsverschil is. 
 
Sluit zo’n vragenrondje af door duidelijk te laten 
merken dat de mening zeer interessant is, dat 
dit inderdaad ook een optie is of dat je er nog 
even over wilt nadenken. Als de deelnemer aan 
blijft dringen, vraag dan of het gesprek ook 

verder kan in de volgende pauze omdat dit anders te veel tijd kost. Het gebeurt 
vrijwel nooit dat iemand dit weigert. 
 

3.3 Eigenheid 

Eigenheid is enorm belangrijk. Zowel bij het verzorgen van workshops, trainingen 
als presentaties. Alles wat in deze whitepaper is beschreven is belangrijk. 
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Eigenheid is echter misschien wel het belangrijkste geheim om mensen te 
inspireren en enthousiasmeren. 
 
Eigenheid. Wat is dat? Mensen hebben een haarfijne neus voor andere mensen die 
iets doen of zeggen dat niet echt is. Iets dat ze niet werkelijk menen, wat ze niet 
echt zelf hebben bedacht of waar ze eigenlijk niet achter staan. 
 
Het is de reden dat we nooit iets zullen aanschaffen van een bepaalde verkoper of 
dat we een politicus niet vertrouwen. 
 
Zorg er daarom voor dat je echt je eigen verhaal vertelt en dat je achter dat 
verhaal staat. Stop passie in de presentatie. Dan straal je enthousiasme uit en dat 
merken je toeschouwers. 

 
Stel jezelf, voor dat je een workshop, 
presentatie of training gaat begeleiden, eens 
de vraag: “vind ik dit eigenlijk wel leuk?”. 
Als het antwoord niet volmondig “Ja!” is 
dan gaat het invloed hebben op de manier 
waarop je voor de groep staat. Dat merken 
de deelnemers en die reageren daar dan 
weer op. Je weet in ieder geval zeker dat de 
kans klein is dat ze geïnspireerd zullen zijn 
door wat je te bieden hebt. 
 
Kom daarom ook liever niet in de verleiding 
om een verhaal van een ander of delen 
daarvan te (her)gebruiken. Het gevolg is dat 
je het verhaal van een ander gaat staan 
voorlezen. Dat maakt het plat en 
energieloos. Dat is heel vervelend om naar 

te kijken en luisteren. Het lijkt misschien alsof je tijd wint, maar het resultaat is 
meestal (ver) onder de maat. 
 
Gebruik je toch een presentatie van een ander, wijzig die dan zodanig dat het weer 
echt jouw verhaal is. Dat voorkomt dat je een tekst gaat voorlezen in plaats van 
een verhaal vertellen. 
 
Eigenheid is misschien wel het allerbelangrijkste ingrediënt van een presentatie. 
Het is beter om een slecht gebouwde presentatie of workshop met passie te 
verzorgen dan andersom. 
 
Doe je eigen ding!! 
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4 Tot slot 

Veel mensen hebben een hekel aan presenteren. De voornaamste oorzaak 
daarvoor is dat een standaardverhaal moeten brengen dat is gemaakt door een 
ander. Vaak de marketingafdeling. De presentator of presentatrice mag zelf niets 
aanpassen aan de presentatie of de inhoud. Met een beetje pech levert de 
marketingafdeling zelfs de tekst voor de presentatie aan. 
 
De arme presentator of presentatrice is dan gereduceerd tot een soort pratende 
marionet die een verplicht verhaal oplepelt. Een verplicht verhaal oplepelen is 
gewoon echt helemaal niet leuk. Dat merk je aan het gebrek aan enthousiasme bij 
de presentator of presentatrice. Dat maakt de presentatie niet leuk om naar te 
kijken. Er ontstaat een vervelende wisselwerking tussen presentator en publiek. 
 
Als je daarentegen je eigen verhaal kunt maken dan verandert de zaak. De 
presentatie wordt ‘eigen’ en je kunt er je enthousiasme in stoppen. Je hebt lol in 
het voorbereiden en verzorgen van zo’n presentatie. Dat merkt het publiek. Er 
ontstaat juist een positieve wisselwerking. De tips en adviezen in dit whitepaper 
helpen in zo’n geval om de kwaliteit van de presentatie nog verder te verhogen. 
 
Vind je het toch nog lastig om een presentatie te maken of te verzorgen? Heb je 
vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact met me op dan kijken we samen 
hoe ik je verder kan helpen. Ik geef al jaren presentaties en presentatietrainingen 
en ik weet zeker dat ik iets voor je kan betekenen.  
 
Meer informatie kun je vinden op http://www.groeit.eu Verder ben ik te bereiken 
via e-mail (info@groeit.eu) of telefonisch (06-20894781). Als je eerst meer van 
mij wilt weten, kijk dan op: https://www.linkedin.com/in/rvoortwist/  
 

4.1 Auteursrecht 

Op de inhoud van deze whitepaper is het auteursrecht van toepassing. Tenzij 
anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc) bij GroeIT. 
 
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan 
ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door GroeIT. 
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