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 Omschrijving van de training 
 
Overtuigend presenteren, vanuit je 
kracht  
 
In deze tweedaagse training leer je 
op heel eenvoudige wijze een heel 
goede en boeiende presentatie te 
geven. Boeiend voor publiek en voor 
jezelf!  
 
We leren hoe dit authentiek neer te 
zetten. Lekker jezelf blijven en voor 
publiek staan. Met een glimlach. Dat 
wil toch iedereen? 
 
Het accent van de training ligt op 
“doen in een veilige omgeving”. We 
leren alles over communicatie en hoe 
dit in te zetten voor een goede 
presentatie. We oefenen veel zodat 
het ook snel jouw methodiek wordt. 
 
Leren op welke overtuigende wijze je 
in 2 dagen af kunt rekenen met je 
angst voor presenteren. 
 

INHOUD VAN DE TRAINING 
Na het volgen van de workshop ben je in staat 
om: 
 

 Een effectieve voorbereiding op de 
presentatie te verzorgen, 
 

 Een heldere structuur van de 
presentatie neer te zetten, 
 

 Een krachtige opening van hun 
presentatie te geven, 
 

 Een pakkend slot van de presentatie 
 

 Goed en snel contact met het publiek 
op te bouwen, 
 

 Een goede en effectieve 
lichaamshouding aan te nemen, 
 

 Om te gaan met spanning, 
 

 Effectief te reageren op non-verbale 
signalen, 
 

 Valkuilen te vermijden 
 

 Nog beter de kracht van de stem 
benutten 

 
De deelnemers ontvangen diverse checklists/ 
kaartjes, waardoor zij in de toekomst nog 
gemakkelijker hun presentatie op de 
onderdelen kunnen invullen. 
Alle deelnemers ontvangen het boekje: Feestje 
bouwen”, een praktische handleiding voor het 
geven van goede presentaties. Geschreven 
door de trainer. 

Feedback van deelnemers 
 

 Voortaan ga ik meer 
contact maken met het 
publiek en de tips 
gebruiken om de aandacht 
van het publiek vast te 
houden.  
 

 Ik ga nog meer vragen 
stelen aan het publiek en 
me nog meer voorbereiden 
door af te vragen waarom 
het voor het publiek 
interessant is om te 
luisteren naar mijn 
presentatie. 
 

 Wat ik leuk vond is elkaar 
feedback geven op een 
positieve manier. 
 

 Zelf presenteren en 
feedback ontvangen is 
heel mooi en een goede 
leerschool. 

 
 
Informatie en Aanmelden: 
info@dareday.nl 
Of bij Ad Hendrikse 06-51426488 
 
Locatie: 
Crown Business Center   
A. Hofmanweg 5a. 2031 BH 
Haarlem.  
Deze locatie is uitstekend 
bereikbaar met de auto en 
openbaar vervoer. 
 
Investering:  
Deelname kosten €950 (incl. €70 
arrangement kosten) 

 


