
	

	

Programma	2-daagse	“Presenting	with	Impact”:	
	
Dag	1:	
Tijd: 10:00 – 17:00/17:30 
 
Op de eerste dag leren uw medewerkers de “basics” van effectief en 
professioneel presenteren.  
 

• 10: 00 - 10:30 Introductie: uitleg doelen, opbrengst, aanpak en 
programma 

• 10: 30 – 12:00 Wat is jouw persoonlijke presentatie stijl en hoe 
kun je deze versterken? Theorie en oefening. 

 
• 12:00 – 12:15 Pauze 

 
• 12:15 – 12:45 Hoe krijg je jouw publiek aan boord in enkele 

minuten? Hoe maak je jouw presentatie helder en boeiend qua 
inhoud? Theorie en oefening. 
 

• 12:45 – 13:15 Lunch 
 

• 13:15 – 14:30 Hoe spreek jij alle soorten van publiek aan? 
Theorie en oefening.  
 

• 14:30 – 14:45 Pauze 
 

• 14:45 – 15:45 Hoe maak je snel een gedegen fundering voor een 
overtuigende presentatie?  Hoe gebruik je optimaal 
PowerPoint? Theorie.  
 

• 15: 45 – 16:00 Pauze 
 

• 16:00- 16:45 Hoe zorg je ervoor dat de boodschap verankerd 
raakt in het brein van jouw publiek? Theorie en oefening. 

 
• 16:45 - 17:00 Afsluiting. 

 
	



	

	

Programma	2-daagse	“Presenting	with	Impact”:	
	
Dag	2:	
Tijd 10:00 – 17:00/17:30 
 
Op dag 2 verbreden we onze presentatie kennis. Tevens verankeren we 
eerdere opgedane kennis door het toepassen van het geleerde in een 
voorbereide eindpresentatie.  
 
We sluiten af met de “Best Presenter en Presentation Award” en het 
uitdelen van Certificaten.  
 

• 10: 00 – 10:15 Introductie: Blik terug, wat hebben we gedaan en 
waar zijn we gebleven? 
 

• 10: 15 – 10:45 Hoe hou je jouw publiek geboeid van begin tot 
einde? Theorie en oefening.  
 

• 10: 45 – 11:30 Hoe je zenuwen te managen? Theorie en oefening. 
Of hoe informeren, overtuigen en inspireren? 
 

• 11:30 – 11:45 Pauze 
 

• 11:45 – 12:45 Hoe vragen efficiënt en professioneel 
beantwoorden en lastige Q & A-situaties. Theorie en 
oefeningen. 

 
• 12:45 – 13:30 Lunch 

 
• 13:30 – 15:00 Hoe overtuigend, helder en boeiend presenteren? 

3 voorbereide presentaties. 30 minuten per deelnemer. 
 

• 15:00 – 15:15 Pauze 
 

• 15:15 – 16:45 Hoe overtuigend, helder en boeiend presenteren? 
3 voorbereide presentaties. 30 minuten per deelnemer. 

 
• 16:45 - 17:00 Afsluiting en uitreiking Award en Certificaten. 


