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Je moet de afdelingscijfers presenteren voor het managementteam, 
spreken bij het afscheid van een collega of een speech schrijven 
namens de directeur. Hoe pak je dat aan? Hoe kom je snel tot een 
heldere tekst die de aandacht vasthoudt? En hoe ondersteun je het 
verhaal effectief met Prezi of PowerPoint? 

Check je presentatie helpt je om zonder veel moeite teksten te 
schrijven voor toespraken of presentaties. Aan de hand van realis-
tische praktijkcases zie je  hoe het moet – en welke valkuilen je 
moet vermijden. 
• Bepaal je uitgangspunten
• Kies de geschikte opbouw
• Maak een schema
• Schrijf heldere spreektaal
• Maak je verhaal boeiend en aantrekkelijk
• Ondersteun je verhaal met Prezi of PowerPoint
• Breng je boodschap ontspannen over het voetlicht

Deze nieuwe editie van Check je presentatie bevat handige stappen-
plannen voor de presentatietools Prezi en PowerPoint. Met de prakti-
sche tips en adviezen in Check je presentatie kun je direct aan de slag.

Eric Tiggeler is tekstschrijver en ontwikkelt communicatietrainingen 
voor het Taalcentrum-VU. Hij schreef eerder onder andere Vraagbaak 
Nederlands, Check je tekst, Check je beleidstekst en Check je brief. 
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Inleiding

Een ambtenaar houdt een presentatie over een nieuw beleidsplan. Een 
vertegenwoordiger demonstreert de voordelen van zijn productlijn. 
Een consultant presenteert zijn advies aan het management. Elke dag 
weer lopen zalen vol met mensen die komen luisteren naar speeches, 
toespraken, presentaties. Maar als je wel eens in het publiek plaats-
neemt, dan ervaar je dat het nog een hele kunst is om een zaal vol 
toehoorders kort en bondig te informeren. Er worden nogal eens 
toespraken gehouden die te lang zijn, presentaties waarin de spreker 
maar langzaam ter zake komt, of waarin de toeschouwers een einde-
loze reeks PowerPointschermen moeten doorstaan.
Toch hoef je geen geboren redenaar of publieksbespeler te zijn om 
een prettige en pittige toespraak of presentatie te verzorgen. Als je je 
goed verdiept in wat je publiek verwacht, als je weet waarin een 
speech verschilt van een papieren tekst, en als je je presentatie bondig 
en levendig houdt, dan kun je elke groep boeien met een helder en 
aansprekend verhaal. Daarbij zijn de basisregels gelijk, of je nu een 
praatje moet houden bij het afscheid van een collega, de afdelingscij-
fers moet presenteren voor het managementteam of een speech 
moet schrijven namens je directeur. De belangrijkste basisregel is 
namelijk: verplaats je in de toehoorder. Als jouw verhaal een helder 
antwoord vormt op de vragen die bij jouw toehoorders leven, heb je 
het belangrijkste bereikt.

Speech of presentatie?
In Check je presentatie gaat het zowel over presentaties als over spee-
ches. In de praktijk worden die termen vaak door elkaar gebruikt. 
Toch is er wel verschil: draait het bij presentaties meestal om het ver-
strekken van informatie, een speech is vaak een betoog dat de toe-
hoorders ergens van wil overtuigen: van een standpunt, van de rede-
lijkheid van een advies. Denk bij een presentatie bijvoorbeeld aan 
presentaties van jaarcijfers namens een bedrijf, van een nieuw product 
voor de pers of aan de presentatie van een onderzoek door een 
onderzoeksbureau. Een presentatie wordt vaak ondersteund met 
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PowerPointbeelden; meestal is er één spreker, maar soms geven ook 
verschillende teamleden gezamenlijk een presentatie. Dat is anders bij 
een speech (of toespraak): denk bijvoorbeeld aan gelegenheidsspee-
ches, beleidstoespraken en dergelijke.
In dit boekje gaat het zowel om speeches als presentaties. Tenslotte 
zijn er erg veel raakvlakken en zijn de overeenkomsten groter dan de 
verschillen. Het gaat er in beide gevallen om dat een spreker het 
publiek weet te boeien met een doelgericht, aantrekkelijk verhaal. 
Hierna gebruik ik het woord presentatie  als algemene aanduiding voor 
zowel speeches als presentaties, tenzij het verschil ertussen van 
belang is.

Een stappenplan
Hoe zorg je voor zo’n boeiend verhaal? Hoe schrijf je een heldere 
presentatietekst, hoe kies je een interessante invalshoek en hoe bouw 
je de tekst op? Daarover gaat het in Check je presentatie. Centraal 
staan praktische tips: hoe kies je een pakkende opening, met welke 
trucjes kun je de toehoorder geboeid houden, hoe gebruik je onder-
steunende middelen zoals PowerPoint en Prezi? Check je presentatie 
biedt je een zevenstappenplan om snel te komen tot een frisse, hel-
dere presentatie.
1  Bepaal je uitgangspunten: bedenk voor wie je spreekt en waarover; 

kies een interessante invalshoek voor je onderwerp.
2  Kies de geschikte opbouw: een logische route van inleiding naar 

slot.
3  Werk de tekst uit en maak een spreekschema dat je tijdens de 

presentatie kunt gebruiken.
4  Schrijf heldere spreektaal: schrijf zinnen die goed uit te spreken 

zijn.
5  Maak je verhaal aantrekkelijk: gebruik bijvoorbeeld anekdotes, 

voorbeelden en herhaling.
6  Ondersteun je presentatie met Prezi ofPowerPoint.
7  Breng je boodschap over het voetlicht: ongedwongen en overtui-

gend spreken voor publiek.

Aan het eind van het boekje vind je een checklist aan de hand waar-
van je je eigen presentatie kunt controleren.
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Tot slot
Op dit boek staat de naam van één auteur, maar bij het schrijven heb 
ik dankbaar gebruikgemaakt van de jarenlange ervaring, de inzichten 
en de voorbeelden van mijn collega’s bij het Taalcentrum-VU.  Veel 
dank daarvoor; die bundeling van ervaring heeft van Check je presen-
tatie een beter, meer praktijkgericht boekje gemaakt.
Heb je na het lezen van dit boek vragen of opmerkingen? Heb je 
vragen die Check je presentatie niet beantwoordt? Stuur dan een mail-
tje naar etiggeler@taalcentrum-vu.nl.
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1

1.1

Bepaal je uitgangspunten

Een goede presentatie maken begint met nadenken. Neem even de 
tijd om te bedenken voor wie je het doet, en waarom. Ook al gaat het 
maar om een praatje van een kwartier, toch loont het de moeite om 
eerst een paar basisvragen te beantwoorden. Als je die voorbereiding 
overslaat, bestaat de kans dat je presentatie wel aardig en interessant 
wordt, maar dat de toehoorders niet echt de kernachtige boodschap 
meekrijgen die je ze had kunnen bieden.
Als je de opdracht of het verzoek krijgt om een presentatie te ver-
zorgen, is de omschrijving van het onderwerp waarschijnlijk nog heel 
globaal. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd namens de gemeente iets 
te vertellen over een nieuw beleidsplan. Of je krijgt de opdracht om 
namens je bedrijf een product te presenteren. Maar zo’n omschrijving 
biedt maar een heel globaal kader voor je praatje; je hebt daar weinig 
aan zodra je je presentatie wilt uitwerken. Het is dus belangrijk om 
eerst je onderwerp toe te spitsen: welke specifi eke vraag over dat 
onderwerp moet je in dit geval beantwoorden? 
Om daarvan een scherp beeld te krijgen, moet je even stilstaan bij je 
doelgroep (wie zitten er in de zaal?) en je doel (wat wil je bij die 
mensen bereiken?). Als je dat weet, kun je een geschikte hoofdvraag 
formuleren voor je verhaal. Over die voorbereidende stappen gaat dit 
eerste hoofdstuk.

Bepaal je publiek en je doel

Bedenk van tevoren voor wie je de presentatie precies houdt en waar 
je met je presentatie heen wilt: welk doel heb je voor ogen? Wat wil je 
bij je publiek  bereiken? Als je voor jezelf kunt omschrijven wat je 
publiek en wat je doel is, heb je een eerste houvast voor je presenta-
tie.
Een voorbeeld:
• Publiek: burgers, geïnteresseerde leken.
• Doel: namens de gemeente uitleg geven over het nieuwe verkeers-

circulatieplan.
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Veel presentaties hebben als doel om, zoals in dit voorbeeld, zakelijke 
informatie te geven (uitleg geven, voorlichten). Maar vaak ook gaat het 
doel verder: dan wil je niet alleen informeren, maar je luisteraars 
bovendien ergens van overtuigen of ze ergens toe aanzetten. Een 
voorbeeld:
• Publiek: inkopers en productontwikkelaars van bedrijven.
• Doel: de toehoorders ervan overtuigen dat het nieuwe led-verlich-

tingssysteem dat bedrijf X ontwikkeld heeft, het meest energiezui-
nig en duurzaam is.

Stel jezelf dus de vraag: wat wil ik dat mijn publiek na afl oop weet? 
Maar ook: wat moet het publiek na afl oop vinden/doen/denken? Of je 
dat laatste resultaat ook echt zult bereiken bij je publiek, kun je 
natuurlijk niet met zekerheid voorspellen, maar het is wel een uit-
gangspunt om rekening mee te houden. Als je wilt overtuigen, als je 
wilt dat je publiek jouw standpunt over jouw onderwerp overneemt, 
dan weet je van tevoren dat je je presentatie bijvoorbeeld goed met 
argumenten moet onderbouwen, dat je extra aandacht moet schen-
ken aan alles wat jouw visie ondersteunt.
Neem bijvoorbeeld een presentatie over led-verlichting, een relatief 
nieuwe en energiezuinige manier van verlichting. Als je verhaal gericht 
is op inkopers, zul je daarin productvoordelen moeten opsommen. Je 
zult inkopers vertellen over lage productiekosten, korte productietijd, 
scherpe inkoopprijs, duurzaamheid en lichtopbrengst. Als je je richt op 
een ander publiek – consumenten bijvoorbeeld – dan belicht je de 
voordelen die voor hen interessant zijn: hoe snel de aankoopinveste-
ring zich terugverdient door energiebesparing, hoe gemakkelijk je je 
bestaande lampen kunt laten vervangen door nieuwe led-lampen, 
enzovoort.
Omdat een scherp beeld van doel en publiek richting geeft aan je hele 
presentatie, moet je bij het bedenken zo specifi ek mogelijk zijn. Een 
vage omschrijving als ‘mijn presentatie gaat over ons nieuwe product’ 
of ‘mijn doel is, seminarbezoekers iets te vertellen over led-verlich-
ting’ is niet genoeg. Alleen als je voor je zelf helder opschrijft voor wie 
je spreekt en wat je doel is, heb je houvast bij de stappen die je straks 
zet: je kunt bijvoorbeeld beter vaststellen welke informatie wel en 
niet thuishoort in je tekst. Ook kun je gemakkelijker bepalen wat 
belangrijk is en wat minder belangrijk – en dat helpt je weer om vast 

Binnenwerk Presentatie 2013   11 25-04-13   15:12



CHECK JE PRESENTATIE12

1.2

te stellen welke onderwerpen je als eerste behandelt, wat je moet 
benadrukken, of wat juist de ondergeschikte punten zijn die je even 
kort samen behandelt. 

Hoe krijg je een scherp beeld van je publiek?
Om een goed beeld te krijgen van de mensen die je straks tegenover 
je ziet, moet je van tevoren nadenken:
• Wat is hun achtergrond en hun functie? Voor professionals vertel je 

een ander verhaal dan voor leken.
• Hoeveel weten ze al van je onderwerp? Het antwoord op deze 

vraag helpt je te bepalen, hoe moeilijk je presentatie mag zijn.
• Met welke interesse bezoeken ze je presentatie? Dus: kun je een 

geïnteresseerd en positief-kritisch publiek verwachten, of komen 
de mensen niet speciaal voor jou?

• Hou in dat laatste geval rekening met een breed publiek met een 
algemene belangstelling.

Natuurlijk hoef je geen urenlange studie te maken van wie je in de 
zaal aan zult treffen, maar het is wel belangrijk om een goed beeld te 
krijgen van de toehoorders. Soms is het genoeg om even te bellen 
naar de organisatie: wat voor mensen worden er verwacht? Zo weet 
je precies hoe diepgaand, hoe serieus, hoe gevarieerd en hoe aanspre-
kend je betoog moet zijn.

Kies een interessante invalshoek

Zodra je weet waarover je spreekt en met welk doel, kun je nauw-
keurig bepalen wat de invalshoek  van je verhaal moet zijn. Anders 
gezegd: je kiest een specifi eke, toegespitste, interessante vraag. Neem 
bijvoorbeeld nog eens het eerste voorbeeld van hiervoor: stel dat je 
aan burgers en namens de gemeente uitleg moet geven over het 
nieuwe verkeerscirculatieplan. Dat is een heel globale opdracht over 
een onderwerp dat je op verschillende manieren kunt behandelen. 
Dan kun je kiezen voor deze invalshoek:
• Wat zijn de onderdelen van het nieuwe verkeerscirculatieplan?

Maar misschien is jouw publiek wel speciaal geïnteresseerd in de 
effecten op de korte termijn, of in de effecten in een bepaald deel van 
de gemeente. Dan leidt dat tot andere invalshoeken:
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1.3

• Welke onderdelen van het verkeerscirculatieplan worden de 
komende vijf jaar ingevoerd?

Of:
• Wat merkt u in uw wijk van het verkeerscirculatieplan?

Hoe specifi eker en gerichter je invalshoek is, hoe beter. Nog een 
voorbeeld: welke invalshoeken zijn mogelijk als je inkopers en pro-
ductontwikkelaars wilt overtuigen van de voordelen van het nieuwe 
led-verlichtingssysteem van bedrijf X? Natuurlijk ligt deze invalshoek 
voor de hand:
• Wat zijn de voordelen van het led-systeem?

Maar ook hier moet je je afvragen of je de vraag niet nog verder kunt 
toespitsen. Vinden je toehoorders het misschien interessanter als je 
het led-systeem afzet tegen bestaande systemen?
• Wat zijn de verschillen tussen het led-systeem en traditionele ver-

lichtingssystemen?

Een andere mogelijkheid: je kunt ook inzoomen op één detail. Richt je 
op een specifi eke doelgroep en zijn specifi eke belangstelling. Bijvoor-
beeld:
• Welke energiebesparingen kunnen ondernemers bereiken met het 

led-systeem?

Kortom, maak voordat je begint met je presentatie eerst een keuze: 
leg vast welke invalshoek je kiest (welke toegespitste vraag jouw ver-
haal beantwoordt) op basis van je analyse van publiek en doel.

Ken je randvoorwaarden

Verdiep je bij de eerste voorbereiding van je presentatie ook al in 
praktische  kwesties: in wat voor zaal spreek je, hoe groot is die, hoe-
veel mensen komen er, is er een beamer aanwezig? En zeer belangrijk: 
hoeveel tijd krijg je? Het is handig om alvast te weten of je in je 
spreektijd ook een vragenronde moet inlassen, of dat die daarna volgt. 
Als er een vragenronde is, zorg er dan voor dat je weet wie die leidt: 
doe je dat zelf, of is er iemand de presentaties inleidt of voorzit?
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Als je niet de enige spreker bent, oriënteer je dan op de onderwer-
pen die de anderen aansnijden. Wie zijn de sprekers, waar hebben ze 
het over? In je presentatie kun je een bruggetje slaan naar de (onder-
werpen van) de sprekers voor of na jou.

 Begin bijtijds
  De belangrijkste tip voor de voorbereiding van je presentatie is: 

begin! Hoe druk je het ook hebt, schuif je voorbereiding niet voor-
uit, maar maak een planning. Zelfs een eenvoudige, korte presenta-
tie vergt heel wat voorbereidingstijd. Reken terug vanaf de dead-
line: hoeveel tijd heb je nodig voor de voorbereiding, voor het 
schrijven, voor het maken van de Prezi- of PowerPointpresentatie, 
voor het maken van kopieën? Een goede planning maakt het eind-
resultaat beter; je voorkomt dat je inderhaast iets vergeet of dat je 
de dag voor de deadline gestrest moet doorwerken om er nog iets 
van te maken.
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Je moet de afdelingscijfers presenteren voor het managementteam, 
spreken bij het afscheid van een collega of een speech schrijven 
namens de directeur. Hoe pak je dat aan? Hoe kom je snel tot een 
heldere tekst die de aandacht vasthoudt? En hoe ondersteun je het 
verhaal effectief met Prezi of PowerPoint? 

Check je presentatie helpt je om zonder veel moeite teksten te 
schrijven voor toespraken of presentaties. Aan de hand van realis-
tische praktijkcases zie je  hoe het moet – en welke valkuilen je 
moet vermijden. 
• Bepaal je uitgangspunten
• Kies de geschikte opbouw
• Maak een schema
• Schrijf heldere spreektaal
• Maak je verhaal boeiend en aantrekkelijk
• Ondersteun je verhaal met Prezi of PowerPoint
• Breng je boodschap ontspannen over het voetlicht

Deze nieuwe editie van Check je presentatie bevat handige stappen-
plannen voor de presentatietools Prezi en PowerPoint. Met de prakti-
sche tips en adviezen in Check je presentatie kun je direct aan de slag.

Eric Tiggeler is tekstschrijver en ontwikkelt communicatietrainingen 
voor het Taalcentrum-VU. Hij schreef eerder onder andere Vraagbaak 
Nederlands, Check je tekst, Check je beleidstekst en Check je brief. 

Stappenplan voor boeiende 
presentaties en speeches

Tips voor 
Prezi en 

PowerPoint

ERIC  T IGGELER
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