
PRESENTATIE-
TIPS

VOL ZELFVERTROUWEN PRESENTEREN
Veel mensen gaan een klein beetje dood als ze horen dat ze moeten 
presenteren voor een groep. Je moet namelijk live, terwijl er twee dozijn 
ogen naar je kijken, een verhaal vertellen zonder te stamelen of fouten 
te maken. Sta jij wel eens in zo een situatie? Gelukkig is presenteren te 
leren en helpen deze tips je verder!

1) Geloof in jezelf en je verhaal
Als je zelf niet in je verhaal gelooft, gelooft je publiek er ook minder snel 
in. Een beetje gespannen zijn mag best, maar laat het niet de overhand 
nemen. Probeer het verhaal te vertellen zonder papier. Wees 
enthousiast! Laat iets van jezelf zien en betrek het publiek. Oefen het 
verhaal in een vertrouwde omgeving aan vrienden of familie en vraag 
om feedback.

2) Opbouw van presentatie
Zorg dat je sterk start met een presentatie. Geef het publiek een reden 
om aandachtig te blijven luisteren. Zorg voor een logische opbouw en 
zoek interactie op met het publiek. Gebruik voorbeelden (mbv beeld/
video) om het verhaal te illustreren en toepasbaar te maken. Sluit af 
met een korte samenvatting. Vertel niet te veel. Mensen kunnen 
 maximaal 3 dingen onthouden. Less is more.

3) Haal adem
Zorg ervoor dat je tijdens je presentatie rustig adem blijft halen en 
geconcentreerd blijft. Praat langzamer dan normaal en laat stiltes 
vallen. Heen en weer lopen mag, maar kan onrustig overkomen en 
je bent minder goed te verstaan.
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4) Check locatie en techniek
Niets is zo erg als een powerpointpresentatie die niet werkt (“Mijn usb 
opent niet op dit systeem”) of iemand die op een wiebelend krukje 
te zien zitten. Een generale repetitie op locatie is meestal de moeite 
waard! Zorg altijd voor eigen materiaal of extra usb, voor het geval de 
presentatie niet werkt. Ga er nooit van uit dat de locatie alles tot in de 
puntjes heeft geregeld.

5) Gebruik tools
Van powerpoint tot Prezi. Gebruik de tool waar je mee uit de voeten 
kunt en die bijdraagt aan je verhaal. Ga vooral niet all the way met 
special effects in powerpoint. Er zijn ook tools om interactie te hebben 
met het publiek. Vb. Kahoot of Mentimeter. Gebruik ze alleen als het 
toevoegt en functioneert. Zorg voor goed timemanagement. Voorkom 
dat je sheets moet overslaan of je verhaal niet kan afmaken, omdat je 
de tijd verkeerd hebt ingeschat.

Succes met het geven van presentaties. Heb je hier nog vragen over? 
Laat het ons weten via info@vitaalverenigen.nl.
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