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Presentatie Skills 

 

In deze training leer je ontspannen presenteren met impact, of dat nu tijdens een vergadering is of 

voor een grote zaal. 

Spreken in het openbaar is dé manier om kennis en inzichten te delen, mensen enthousiast te 

maken, te ontroeren en te overtuigen.  

Door te spreken zet je een heel gamma tools in die je boodschap kunnen versterken; je publiek hoort 

je stem, hoort je passie, kijkt je in je ogen en maakt connectie. We kunnen ons verhaal omlijsten door 

krachtige beelden of door muziek. En het goede nieuws is dat de vaardigheid om met impact en 

zelfzekerheid te spreken voor publiek aan te leren is.  

We werken stap voor stap op een gestructureerde manier, zodat jij na afloop een overzichtelijk 

houvast hebt om constructief met je presentatietechnieken aan de slag te gaan. Je leert hoe je je 

kernboodschap bepaalt, sterk start én te finisht, omgaat met timing, je presentatie gestructureerd en 

helder op bouwen, hoe je stem en lichaamstaal actief inzet, Q&A in goede banen leiden… 

Kortom: presentatietechnieken van start tot applaus. … 

  

Iets voor jou? 

Deze opleiding is er voor iedereen die: 

▪ presentaties geeft voor groepen of tijdens vergaderingen  

▪ zich onzeker voelt over de aanpak of het effect van hun presentatie 

▪ wil weten waar zijn/haar sterktes en uitdagingen liggen als spreker 

▪ wil weten hoe je interactie en betrokkenheid bekomt bij je publiek 

  

What’s in it for you? 

Na de opleiding: 

▪ kan je met minder zenuwen, meer impact maken op je publiek 

▪ komt wat je zegt 'aan' bij collega's, klanten en toehoorders 

▪ kan je jouw presentatie doordacht voorbereiden 

▪ weet je een boeiend verhaal te brengen 

▪ weet je hoe je kan reageren op weerstand van je publiek of vragen 

▪ ken je jouw eigen sterktes en uitdagingen 

▪ kan je jouw stem en lichaamstaal correct inzetten 

▪ weet je hoe je open en authentiek kan spreken voor een groep 
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Praktijkgerichte opleiding 

Tijdens de opleiding werk je met een eigen presentatie. Theorie, tips en handvatten zijn praktisch en 

meteen toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen, met een eigen presentatie. Je geeft die in 

groep en krijgt individuele feedback. Zo haal je nog meer uit de opleiding. 

Jouw presentatie wordt opgenomen, zodat je ze na de opleiding kan herbekijken. 

 

Intake en voorbereiding 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. Daarom helpt het als we je vooraf al 

wat beter leren kennen. Dat gebeurt door een voorafgaand, verkennend gesprek. 

 

Meer ROI dankzij opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. Na deze opleiding krijgt iedere deelnemer 4 weken na de opleiding 

elke week een tip-van-de week in de mailbox. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen die 

je ook nadien kan inzetten. Je krijgt ook een literatuurlijst en een lijst met relevante TED-talks mee. 

 

Op maat van uw medewerkers en teams 

Elk programma is uitgewerkt op maat van uw medewerkers en teams. De inhoud selecteren we 

samen met u.  

Maximaal 10 deelnemers in een dagopleiding heeft zijn voordelen: doorgedreven maatwerk, meer 

impact en de kans om extra rendement te halen uit uw investering.   

  

Offerte en voorstel op maat 

Contacteer ons met uw vraag. We bezorgen u binnen de week een ontwerpprogramma en 

vrijblijvende offerte. 

Inclusief: 

- materiaal 

- cursus 

- video-opname van de presentatie op USB 

- opvolging: 4 weken ‘tip-van-de-week’  

 

 

 


