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Presentatietechnieken 
 

Wordt van u verwacht dat u af en toe ‘voor de groep’ gaat staan? Hoeft men u inhoudelijk niets wijs te 
maken, maar heeft u soms moeite om uw boodschap overtuigend over te brengen? Vraagt u zichzelf af 

hoe u overkomt op anderen? Krijgt u het benauwd bij het idee dat iedereen naar u kijkt? Bent u bang 

uw tekst kwijt te raken en weet u dan niet meer wat u moet doen? Wilt u uw verhaal graag vertellen en 
wilt u anderen hiermee boeien? Zou u graag inspireren? Wilt u lastige vragen graag goed kunnen 

beantwoorden?  
 

Dan biedt de training ‘Presentatietechnieken’  u de tools én oefening om u hier verder in te bekwamen ! 
Tijdens deze training leert u kritisch kijken naar uw eigen houding en gedrag tijdens presentaties. U 

leert om te gaan met de natuurlijke spanning voorafgaand aan een presentatie. U krijgt handvatten en 

technieken aangereikt om u goed voor te bereiden en de presentatie optimaal te organiseren. U wordt 
zich bewust van uw doelgroep en welke informatie voor hen van belang is. Op een creatieve manier 

wordt uw verhaal hierop afgestemd. U leert improviseren en lastige vragen te beantwoorden. Uw 
zelfvertrouwen groeit door oefening én constructieve feedback. U vraagt om feedback en zet deze in om 

uzelf voortdurend te verbeteren. 

 
Resultaat 

 Uw presentaties zijn ontspannen, boeiend en overtuigend; 
 Uw presentatie is optimaal afgestemd op uw doelgroep en daardoor écht effectief; 

 U bent zich bewust van uw houding en gedrag tijdens presentaties en zet deze doelbewust in;  
 U beheerst de presentatietechnieken en kunt goed overweg met hulpmiddelen;  

 U kunt spanning hanteren en weet hoe u kunt improviseren; 

 U wint steeds aan zelfvertrouwen en blijft leren door zelfreflectie en feedback.  
 

Competenties 
Tijdens deze training van HIPEPE Group ontwikkelt u zich verder op de competenties: 

 zelfvertrouwen 

 stressbestendigheid 
 mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

 representativiteit 

 improvisatievermogen 
 non-verbale communicatie 

 
Doelgroep 

Mensen die overtuigender, boeiender en meer ontspannen willen leren presenteren. 
 

Programma & werkwijze 

De training vindt plaats in kleine groepen, zodat maximaal aandacht besteed wordt aan ieders 
individuele praktijksituatie en leerproces. Voorafgaand aan de training vindt een (web-enabled) intake 

plaats om de training zoveel mogelijk toe te spitsen op uw leerdoelstellingen. Ook wordt dan reeds (een 
deel van) het lesmateriaal en de achtergrondinformatie toegezonden. U maakt een test over de wijze 

waarop u nu presenteert. Deze test wordt tijdens de training besproken. Aan het einde van de training 

heeft u een persoonlijk actieplan opgesteld om steeds overtuigender te gaan presenteren.  
Gedurende 6 maanden na de training kunt u contact opnemen met de trainer voor aanvullende 

ondersteuning en E-coaching.  
 

Praktische informatie  

duur: 2 dagen 
tijden: 9.30 – 17.30 uur 

aantal deelnemers:  4 tot 8 deelnemers 
kosten: €  875,- all in, exclusief BTW  

 


