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Persoonlijk
Presenteren
Succes hangt voor een groot deel af van
je optreden en manier van presenteren.
Hoe zorg je dat je optreden authentiek,
krachtig en effectief is? Naast een goed
afgestemd, inhoudelijk verhaal komt het
vooral aan op de manier waarop jij het
verhaal presenteert. Met de training
Persoonlijk Presenteren krijg je
vertrouwen, ontspanning en plezier in het
geven van presentaties. Je vergroot je
impact, krijgt anderen in beweging en
inspireert met je verhaal.

ESSENTIE
De training Persoonlijk Presenteren gaat over vaardigheden en
persoonlijke kracht. Dus krijg je handvatten en tips en tricks voor
het geven van een goede presentatie. Maar je kijkt ook naar hoe je
overkomt op het publiek, hoe je je kracht inzet en je lichaam en
stem gebruikt. Waardoor je niet alleen vaardiger wordt, maar ook je
eigen kracht en impact vergroot.

Resultaten
• Je bent inspirerend.
• Je brengt je boodschap effectief.
• Je zet moment van spanning en ontspanning effectief in.
• Je krijgt anderen mee.

ANDEREN INSPIREREN MET JOUW
VERHAAL
Persoonlijk Presenteren is een intensieve, concrete en
ervaringsgerichte presentatietraining. Het accent ligt op 'leren door
doen'. Presenteren kan spannend zijn omdat je, staand voor een
groep, het meest zichtbaar bent in je verbale en non-verbale
communicatie. Je komt jezelf tegen en je onzekerheid wordt
zichtbaar. In de training wordt veel gewerkt met presentaties als
oefenvorm. Je ontvangt feedback van de groep en de trainer zodat
je direct kunt experimenteren met nieuw gedrag zodat je ervaart
hoe JIJ effectiever kunt zijn in het brengen van je boodschap.

WAAROM JIJ PERSOONLIJKER WILT
PRESENTEREN...
• Je hebt last van zenuwen waardoor de lol van het 'presenteren'
er grotendeels af is. In deze presentatietraining leer je plezier in het
presenteren te (her)vinden, op een manier die bij jou past en is
afgestemd op jouw publiek.
• Je wilt meer op de voorgrond treden waardoor je je beter
profileert. In deze training leer je jouw podium te pakken en ruimte
te maken voor jouw ideeën.
• Je hebt het idee dat er meer mogelijkheden zijn om mee te
variëren die je nu over het hoofd ziet. In deze training leer je
verschillende aanpakken te hanteren.

In de presentatietraining Persoonlijk Presenteren werk je aan
zelfvertrouwen, expressie en zelfbewustzijn op het moment van het
presenteren van je boodschap. We werken met methoden uit het
theater, NLP en de houdingsleer. Er is veel ruimte voor persoonlijke
aandacht. Afhankelijk van jouw leervraag worden er oefeningen op
maat gemaakt, toegesneden op de situatie waarin jij krachtiger wilt
handelen.

PROGRAMMA OPBOUW
Module 1 Enthousiast presenteren (2 dagen)
• De vier P’s: presentatie, presentator, presenteren en publiek.
• Hoe presenteer je jezelf?
• Hoe kom je over?
• Geloofwaardigheid.
• Aandacht van je publiek.
• Contact maken.

Module 2 Overtuigend presenteren (2 dagen)
• Uitstraling en vertrouwen.
• Omgaan met spanning.
• Improviseren.
• Stem en houding.

ONDERWERPEN
Inspireren, Presenteren, Profileren, Communicatie, Beinvloeden,
Persoonlijke Kracht.

DOELGROEP
Leidinggevenden, Middle Managers, Directieleden, Adviseurs,
Professionals, Beleidsmedewerkers.

 

DEBAAK.NL/PP
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e pp@debaak.nl
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