
Met deze infographic til jij je presentatie 
skills naar het volgende level.

Wie ontkomt er tegenwoordig nog aan om 
goed te kunnen presenteren? 

De officiële naam voor spreekangst is

“GLOS-SO-FO-BIE”

Sollicitatiegesprekken, een overtuigende 
pitch voor je baas of het geven van een 
bedrijfspresentatie, bij al deze activiteiten 
komt het aan op jouw presentatie skills. 

TIJD OM TE 
SHINEN!

van de mensen 
heeft last van 
spreekangst

Elvis Presley John F. Kennedy Barbra Streisand

waaronder: 

75% 

Martin Luther King gaf 
de meest bekende 

speech in de wereld

Dit aantal is zowel bij 
mannen als vrouwen

van de sprekers leest zijn 
presentatie nog steeds voor

haalde meer dollars binnen met 
presenteren dan met schrijven

37% 

gelijk

Bekende schrijver

Mark Twain 

50% 50% 

Slechts 10% van alles wat je vertelt, wordt onthouden. 

KONDIG AAN VERTEL HERHAAL

Zorg voor 1 kernboodschap1

Start en eindig met je   kernboodschap

Bereid je presentatie goed voor, weet wat 
je wilt vertellen en oefen je presentatie 
een paar keer van te voren. 

Dit zorgt voor extra zelfvertrouwen 
tijdens je moment of fame. 

De presentaties van Steve Jobs leken niet 
voor niets zo moeiteloos.

Oefen net zoveel als Steve 2

Ga voor power posing3

Maak je vlak voor je presentatie 2 minuten letterlijk

hierdoor heb je minder last van zenuwen.

van communicatie  
bestaat uit

zoals houding 
en gebaren

LICHAAMSTAAL

Een krachtige houding zorgt voor

ZELFVERTROUWEN 

Recht staan helpt je 

beter te controleren 
waardoor je kalm blijft.

 ADEMHALING

Uit onderzoek blijkt dat

zo beter onthouden wordt.

- Forrest Gump

“Life is like 
a box of chocolates, 
you never know what 
you’re gonna get” 

Gebruik metaforen om je punt te maken 4

Gebruik ondersteunend beeldmateriaal5

van alle informatie die 
we opnemen komt 
door onze ogen 

duurt het om de 
betekenis van een 
symbool te bepalen 

Vermijd het gebruik van veel afbeeldingen 
door elkaar, dit kan tot verwarring leiden.

90% 1/4
van een 
seconde

Get in the game 6
Je publiek is geneigd om 
bijna alles te doen wat 
je ze vraagt, als het maar 
leuk en toegankelijk 
genoeg is. 

Voeg een spelelement 
toe aan je presentatie en 

vertel het publiek van te voren 
dat ze een prijs kunnen winnen 

als ze bepaalde dingen van je 
presentatie onthouden. 

Zorg dat je verstaanbaar bent 
en je slides te zien zijn. 

Zorg voor voldoende ruimte 
voor het publiek en weet waar 
je kunt lopen om niet uit beeld 
te verdwijnen.

Ga van te voren even op de 
achterste stoel zitten en test 
het geluid van je presentatie.

Ken je ruimte7

Take a break 8
Pauzes zijn key tijdens een presentatie. 
Zowel voor jezelf als voor je publiek. 

Door af en toe een slok water 
te nemen of diep in en uit 
te ademen, behoud je de 
rust in je verhaal en 
voorkom je snel praten. 

Duurt je workshop langer dan 
een uur? Geef je publiek de tijd 
voor een plas- of drink pauze.

Spreek met passie9

Uit onderzoek 
blijkt dat 
enthousiasme 
energie uitstraalt 
en aanstekelijk 
werkt. 

Verwerk je passie 
in je verhaal en 
maak verbinding 
met je publiek.

Waar word jij 
warm van? 

Hanteer de 10-20-30 regel  10

Laat maximaal 
10 dia’s zien

Praat niet langer dan 
20 minuten aan 

één stuk

Gebruik een font van 
minimaal 30pt

Bronnen
https://www.linkedin.com/pulse/can-speech-kill-9-interesting-facts-public-speaking-michał-kasprzyk

http://playbook.amanet.org/9-things-never-giving-presentation/

http://www.educatorstechnology.com/2017/05/useful-tips-on-how-to-give-successful.html

http://www.publicwords.com/2015/02/05/how-to-help-your-audience-remember-what-you-say/

http://www.sollicitatiedokter.nl/de-kracht-van-enthousiasme/

https://www.bureauspraakwater.nl/artikelen/presentatie/de-10-beste-tips-voor-een-doeltreffende-presentatie/

https://www.bureauspraakwater.nl/artikelen/presentatie/de-10-beste-tips-voor-een-doeltreffende-presentatie/

Uitgebreid aan de slag met je presentatie skills? SkillsTown 
biedt verschillende cursussen en webinars aan die je helpen om 
je spreekvaardigheid te verbeteren. Kijk op www.skillstown.com 

voor het aanbod of neem contact op via info@skillstown.com. 


