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Check jouw PowerPoint

Wat levert het jou op wanneer je op een succesvolle manier jouw

expertise kunt delen? Wat kost het je als jouw presentatie minder goed

verloopt dan je had verwacht? In dit e-book kan je op een snelle manier

ontdekken of jij PowerPoint op de meest handige wijze inzet. Je kunt

lezen dat het maken van een professionele PowerPoint meer vraagt dan

alleen maar het kunnen werken met het presentatieprogramma. Elk

aandachtspunt op de checklist doet er toe als jij succesvol wilt spreken

met PowerPoint als ondersteuning. Dat is jouw tijdsinvestering waard!

Een professionele PowerPoint

De kern van een goede presentatie is dat jouw doel op de meest handige

manier wordt bereikt. Hierbij maakt het niet uit of het voor jou gaat om

kennis delen, om een publiek te overtuigen of om het motiveren van je

medewerkers. Het doel van jou staat centraal bij het maken van een

professionele PowerPointpresentatie. Daarnaast zijn steeds meer experts

ervan overtuigd dat het van een grote toegevoegde waarde is als je iets

laat zien terwijl je spreekt. Vooral als het je lukt om jouw dia’s zoveel

mogelijk in lijn te brengen met hoe ons brein werkt. Als jouw

PowerPointpresentatie er dan ook nog fantastisch uitziet, en dat je af en

toe jouw publiek daarmee verrast, dan kan je spreken van een

professionele PowerPointpresentatie.
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Inleiding



Waar het om gaat als je spreekt

Hoe laat je iemand luisteren? Hoe kan je een boodschap 0verbrengen die

blijft hangen? Dit zijn de basisvragen die van belang zijn om te

beantwoorden, als jij succesvol wilt presenteren. PowerPoint is alleen

maar een hulpmiddel. Een prachtig hulpmiddel. Het is nog steeds de

meest gebruikte presentatietool. Alleen hebben we vaak niet geleerd hoe

we het op de beste manier kunnen inzetten om ons doel te bereiken. En

dat kan je nu veranderen.

Vul de checklist in

Gebruik jij PowerPoint en wil je ontdekken of jij dit presentatie-

programma op de meest professionele manier inzet? Vul dan de checklist

in. Als je alles af kunt vinken, dan is de kans groot dat je al op een goede

manier bezig bent met het professioneel inzetten van PowerPoint. De

tips in dit e-book kan je dan gebruiken om jouw PowerPoint nog net even

wat extra’s te geven. Kan je iets nog niet afvinken, of twijfel je over wat er

precies wordt bedoeld? Zoek dan dat onderdeel op in het e-book en lees

de toelichting erbij.

Succes!

FrowaSchuitemaker

P.S. Wil je na het doorlezen van het e-book nog meer weten over hoe ook

jij nog meer kunt bereiken als je spreekt door het inzetten van een

professionele PowerPoint? Lees dan achterin dit e-boek wat Powerful

Presentations voor jou kan betekenen.
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Checklist
Start zonder computer

Ken je publiek

Bepaal jouw kernwoorden

Werk vanuit een lege dia

Kies de juiste afbeeldingen

Gebruik relevante woorden

Ken het programma

Wees goed voorbereid

Creëer professionele dia’s 

Toon 3-seconde-grafieken

Ontwerp vanuit jouw doel

Ontwerp jouw dia op papier 

www.PowerfulPresentations.nl



Hoe begin jij met het voorbereiden van een presentatie? Achter je computer

of juist met pen en papier? Het geheim van de beste voorbereiding van een

presentatie, én dus ook van een presentatie waarbij je PowerPoint inzet, is

dat je los van je computer begint met het ontwerp. Jouw brein krijgt zo de

meeste ruimte om op creatieve ideeën te komen. Je bent dan ook beter in

staat om te ontdekken wat de rode draad wordt in jouw verhaal en wat de

kernwoorden zijn waar alles om draait.

Wat er gebeurt als je toch achter je computer start met jouw presentatie? De

kans is groot dat jij je dan op verschillende manieren laat beperken. Zo kies je

dan sneller voor de standaard formats die PowerPoint je aanbiedt. Niet voor

niets zijn er nog zoveel opsommingen te vinden in PowerPointpresentaties.

Daarnaast maakt het ontwerpen van losse dia’s het moeilijk overzicht te

houden van jouw hele presentatie. Ook is het lastiger om de logische lijn te

bewaken in jouw verhaal. Dit is essentieel voor je publiek om wat je vertelt

goed te kunnen volgen en te onthouden.

Start zonder computer
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Ontwerp vanuit jouw doel

Voordat je na gaat denken over wat de kern is van jouw verhaal en hoe je

jouw presentatie wilt gaan geven, is het belangrijk dat je start met het

fundament.

Wat het fundament is van elke presentatie? Dat is het doel. Jouw doel. Wat

wil je dat jouw publiek meeneemt als winst aan het einde van jouw verhaal?

Informatie? Motivatie? Wil je dat gedrag wordt veranderd, of wil je alleen een

stukje entertainment bieden?

Pas als je jouw doel helder formuleert, kan je achteraf bepalen of jouw

presentatie wel of niet is geslaagd. Zonder doel is dat onmogelijk! Zonder

doel zal je ook niet in staat zijn om te kunnen beoordelen welke dia het

meest effectief zal zijn voor jouw presentatie. Een goed fundament vergroot

de kans op een professionele PowerPointpresentatie. Steeds weer opnieuw

stilstaan bij wat je wilt bereiken, houd je op de goede weg.
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Ken je publiek

Regelmatig wordt mijn advies ingeroepen als iemand uitgenodigd wordt om

als expert een presentatie te houden. Ik geef danALTIJD de volgende tip:

Zorg dat je weet wat het publiek verwacht van jouw presentatie. Verzamel zo

veel mogelijk informatie over het publiek. Wat is hun voorkennis? Ook als je

voor je eigen medewerkers spreekt, is het belangrijk om hier stil bij te staan.

Je kunt hier veel weerstand mee voorkomen.

Ken je publiek en neem jouw toehoorders serieus. Dit houdt in dat, als je voor

een ander publiek spreekt, je ook een andere PowerPointpresentatie zal

moeten maken. Laat jouw presentatie aansluiten bij jouw toehoorders. Doe

je dat niet, dan sta je 1- 0 achter en wordt het lastiger voor je om jouw doel te

bereiken. Dus, bestaat jouw publiek uit een specifieke doelgroep, laat dan

ook zien in jouw PowerPoint dat jij daar als spreker écht rekening mee

gehouden hebt tijdens jouw voorbereiding.
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Bepaal jouw kernwoorden

Als je jouw doel geformuleerd hebt en je inzicht hebt in wie jouw publiek is,

dan ben je er klaar voor om echt met het ontwerp van jouw presentatie te

beginnen.Wat wil je gaan vertellen? In welke volgorde ga je dat doen?

Om hiermee aan de slag te gaan, is het handig om te werken met post-its.

Hang een flip-overvel in de breedte op. Dan is dat vast klaar. Geef daarna

jouw brein de ruimte om kernwoorden te bedenken die van belang zijn in

jouw presentatie. Is één woord te weinig, dan mag je ook korte zinnen

opschrijven. Gebruik voor elk kernwoord een aparte post-it. Als je daarmee

klaar bent, plak je de post-its in de goede volgorde onder elkaar op het flip-

overvel. Verwissel de post-its van plaats, totdat je helemaal tevreden bent

over de volgorde. Je hebt dan de rode draad van jouw verhaal te pakken en je

bent klaar om nader te bepalen wat je op elke dia wilt laten zien.

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om eerst een mindmap te maken,

voordat je jouw kernwoorden op de post-its schrijft.
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Ontwerp jouw dia op papier 

Als je jouw kernwoorden bepaald hebt, is het tijd om te bedenken waar je

PowerPointdia’s voor wilt gaan maken en hoe die er uit moeten komen te

zien. Om dit op een effectieve manier te kunnen doen, zal je eerst weer terug

moeten denken aan jouw doel en dan nu vooral aan wat je per post-it wilt

bereiken. Als je dit goed doet, zal jouw publiek veel meer uit jouw

presentatie kunnen halen. En dat wil toch iedereen!

Wil je dat de toehoorders informatie makkelijk kunnen onthouden, dan kan

je kiezen voor een model. Wil je informatie onderbouwen, dan kan een

grafiek heel goed werken. Gaat het erom dat het publiek emotioneel wordt

geraakt, denk dan aan afbeeldingen of aan een citaat.

Zet jouw keuze achter de post-it op het flip-overvel, of maak eventueel een

schets. Doe dat nu nog, terwijl je nog niet achter jouw computer zit. Dit zal

jouw creativiteit alleen maar ten goede komen.
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Werk vanuit een lege dia

Heb jij je ooit wel eens afgevraagd hoe het komt dat in het bedrijfsleven nog

steeds zoveel PowerPointpresentaties op elkaar lijken? Dit komt door de

standaardtypes van dia’s die aangeboden worden. Microsoft nodigt ons uit

om vooral met titels en opsommingen te werken. Juist die opsommingen

hebben geleid tot de uitspraak “Death by PowerPoint”; het idee dat een

slechte PowerPointdia de communicatie met het publiek belemmert in

plaats van stimuleert. Als jouw toehoorders op één van jouw eerste dia’s de

bekende bulletpoints zien staan, is de kans groot dat ze onderuit gaan zitten

en afhaken. Opsommingen doen veel kwaad in een presentatie. Dat je als

spreker jouw spiekbriefje bij de hand hebt op het scherm, compenseert nóóit

het negatieve effect dat dit heeft op jouw publiek.

Wanneer je met een lege dia begint, heb jij volledig in de hand hoe jouw dia

eruit komt te zien en word je zo min mogelijk verleid om je te houden aan de

standaardindelingen die PowerPoint jou biedt.
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Een goede afbeelding kan dé perfecte toevoeging aan jouw

PowerPointpresentatie zijn. Het is onvoorstelbaar hoe het ons brein lukt om

in een korte tijd visueel materiaal op te slaan. We zijn in staat om

afbeeldingen jaren later nog te kunnen herinneren. Maar aan de andere kant

kan een verkeerd gekozen foto jouw publiek volledig laten afhaken.

Waar je op moet letten bij het kiezen van een afbeelding? Sluit aan bij

degene die je voor je krijgt. Maak het mogelijk voor jouw publiek om zich

verbonden te voelen met wat je laat zien en dus ook met jou. Kies alleen voor

een foto als die echt iets toevoegt aan jouw presentatie. Laat dus alles wat je

op een dia plaatst een toegevoegde waarde hebben voor jouw verhaal. Voeg

geen illustraties toe om jouw presentatie er wat gezelliger uit te laten zien.

Plaats één afbeelding per dia. Als je meer afbeeldingen nodig hebt om jouw

kernwoord te ondersteunen, dan heb je nog niet de beste afbeelding te

pakken. Heb je toch meer afbeeldingen nodig? Kies dan voor meerdere dia’s.

Kies de juiste afbeeldingen
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Toon 3-seconden-grafieken

Voor elke dia die je laat zien, telt de 3-seconden-regel; het publiek moet

in staat zijn om in 3 seconden te kunnen begrijpen wat er op jouw dia

staat. Waarom? Omdat het onmogelijk is voor jouw toehoorders om én

naar jou te luisteren én tegelijkertijd hun aandacht te richten op een dia

met een ingewikkelde grafiek of veel tekst. Teveel experts gebruiken

grafieken die te complex zijn. Er zijn zelfs sprekers die twee of drie

onoverzichtelijke figuren laten zien op één dia en dan verwachten dat

dit ook maar iets toevoegt aan hun verhaal.

Wat een 3-seconden-grafiek is? Dat is dus een dia met een grafiek die

binnen 3 seconden duidelijk is voor jouw toehoorders. Laat alleen

datgene zien wat je echt nodig hebt in jouw presentatie. Als je

bijvoorbeeld vertelt hoe het verloop is van de verkoopcijfers van 2010

tot 2015 is geweest, heeft het geen waarde om 2009 ook in je grafiek te

hebben staan. Zorg altijd dat wat je laat zien een illustratie is van jouw

verhaal en blijf zelf in het middelpunt staan.
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Er zijn experts die hun PowerPointpresentatie als hun spiekblaadje

gebruiken. Sommige sprekers geven zelfs aan dat ze zoveel mogelijk tekst in

hun PowerPoint zetten, omdat ze weinig tijd willen of kunnen investeren aan

hun voorbereiding. PowerPoint wordt dan ingezet als hulpmiddel voor de

spreker in plaats van als een fantastisch middel om de boodschap goed over

te laten komen bij de toehoorders.

We zijn allemaal bekend met de onaantrekkelijke PowerPointdia's vol met

opsommingen. Hoeveel woorden heb jij eigenlijk nodig om je punt te

maken? Eén ding is zeker; wanneer jouw publiek leest, kunnen ze niet

luisteren naar wat jij aan het vertellen bent. Ons brein kan dat niet aan. Als

het toch een keer nodig is om veel tekst te gebruiken op een dia, wees dan

zelf stil en geef jouw publiek de gelegenheid om de tekst te lezen.

Voor tekst op dia’s is de kunst van het weglaten van grote waarde.

Controleer elke keer opnieuw of elk woord op jouw dia relevant is voor jouw

presentatie.

Gebruik relevante woorden
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Creëer professionele dia’s

Hoe zorg jij ervoor dat jouw presentatie er zo professioneel mogelijk uitziet?

Vaak komt de professionele uitstraling van je presentatie neer op de kleine

details. Kies een passend lettertype en gebruik deze consequent in jouw hele

presentatie. Let op de uitlijning van jouw teksten. Laat jouw afbeeldingen

scherm vullend zijn. Houd jouw dia’s zo leeg en strak mogelijk. Als je het logo

van jouw bedrijf gebruikt, is het vaak al genoeg om deze alleen op de eerste

en de laatste dia in te voegen.

Pas altijd de voorgaande checklistpunten toe. Je zult ontdekken dat dit al

snel een extra professionele uitstraling zal opleveren.

Maak op een goede manier gebruik van animaties en overgangen. Ons brein

volgt onze ogen. Door de inzet van beweging kan je het publiek laten

focussen. Zorg af en toe voor een wow-moment. Dit kan een anker zijn

waardoor jouw informatie juist beter wordt onthouden. Maak gebruik van de

mogelijkheden van PowerPoint. Laat ook hierin zien dat je een professional

bent.
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Ken het programma

Een goede PowerPointpresentatie maken, houdt veel meer in dan het

kunnen werken met het presentatieprogramma. Dat neemt niet weg dat het

zeker aan te raden is om alle mogelijkheden te kunnen benutten die

PowerPoint biedt.

Wist je dat PowerPoint een eigen fotobewerkfunctie heeft? Of dat je zelfs in

het programma kunt zoeken naar afbeeldingen die je gratis mag gebruiken?

Ook hebben de nieuwere versies van PowerPoint uitgebreide taalopties

waarmee je synoniemen kunt zoeken en vertalingen mee kunt maken.

Ga eens op onderzoek uit en ontdek of jij ook al weet wat je allemaal met het

programma kunt doen. Als je alle tabbladen van het lint langsgaat, en de

mogelijkheden uitprobeert op een eigen PowerPointpresentatie, zal je vast

nog meer functies ontdekken die jou helpen om op een efficiëntere wijze

mooiere dia’s te kunnen maken.
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Wees goed voorbereid

Als je jouw PowerPointdia’s hebt gemaakt en jouw verhaal hebt geoefend,

dan wordt het tijd om aandacht te besteden aan het voorbereiden van het

daadwerkelijk geven van jouw presentatie. Hoe zorg jij ervoor dat alles werkt

op het moment dat dit nodig is? Controleer voordat je begint of de weergave

van jouw dia’s is zoals je verwacht. Dit is vooral van belang als je andermans

beamer of laptop gebruikt of video’s hebt toegevoegd aan jouw presentatie.

Let ook op of de beamer een HDMI aansluiting heeft, of een VGA aansluiting.

Ik neem altijd mijn eigen kabels mee, als ik presenteer.

Gebruik een draadloze presenter. Het werken met een afstandsbediening

zorgt ervoor dat je op een eenvoudige wijze je presentatie kunt aansturen.

Zo houd je meer aandacht over voor jouw publiek. Bedenk vooraf waar je

kunt gaan staan tijdens het presenteren, zonder dat je in het licht van de

beamer komt te staan. Je kunt de posities eventueel aangeven met kleine

stukjes afplakband.

Gebruik bij een interactieve presentatie de B-toets voor een geheel zwart

scherm. Op deze wijze kan je ervoor zorgen dat als je verder ingaat op

vragen, je geen afleidende informatie laat zien op het scherm.
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Powerful Presentations voor jou

Wil je meer weten over hoe ook jij nog meer kunt bereiken als je spreekt door

het inzetten van een professionele PowerPoint? Dan nodig ik je van harte uit

om mij te mailen via frowa@powerfulpresentations.nl. Ook kan je gratis tips

ontvangen. Je blijft zo up-to-date over de nieuwste ontwikkelingen op het

gebied van presenteren. Meld je hiervoor aan op onze website:

www.powerfulpresentations.nl.

Op dit moment kan je hier ook terecht voor informatie over mijn presentaties,

de trainingen en de masterclasses. Binnenkort zullen via de

www.powerfulpresentationsacademy.nl ook online trainingen aangeboden

worden en een speciaal VIP programma waarin een meerdaagse livetraining

gekoppeld wordt aan individuele coaching en een online programma.

Powerful Presentations

mailto:frowa@powerfulpresentations.nl
http://www.powerfulpresentations.nl/
http://www.powerfulpresentationsacademy.nl/
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Frowa Schuitemaker

Regelmatig wordt mij de volgende vraag gesteld: “Frowa, waarom heb jij met

jouw achtergrond je juist gespecialiseerd in het maken van PowerPoint-

presentaties? Dat is zo 2012!” En dan denk ik: “Wat bijzondere vraag!” Er zijn

namelijk zoveel mooie ontwikkelingen gaande op het gebied van hoe je het

beste je expertise kunt delen. Het maken van een professionele PowerPoint

gaat niet alleen over het werken met het programma, het is veel meer dan dat.

Waar het om gaat, is dat het je lukt om jouw verhaal te laten landen bij jouw

toehoorders, dat jouw publiek wat kan met jouw verhaal en het liefst er ook

wat mee gaat doen. Dan is het volgens mij niet zo vreemd meer dat ik, als

onderwijskundige, me heb gespecialiseerd in hoe je professionele

PowerPointpresentaties kunt inzetten als je spreekt. Ik heb voor PowerPoint

gekozen omdat dit nog steeds de meest gebruikte presentatietool is. Echter

zet het programma ons aan tot het maken van slechte presentaties door elke

dia te laten beginnen met een titel en de bekende opsomming. Bijzonder toch!

Hierdoor hebben we vaak niet geleerd hoe we PowerPoint op de beste manier

kunnen inzetten om ons doel te bereiken. Daar wil ik verandering in brengen.

Binnen Powerful Presentations werk ik intensief samen met Charlotte van E-

ssistent. Zie www.e-ssistent.nl. Als Virtual Assistent ontwikkelt ze samen met

mij de onlinetrainingen en ontwerpt ze de mooiste PowerPointpresentaties.

Frowa in het kort

Onderwijskundige. Verzorgt sinds 1990 presentatietrainingen. President van

de beroepsvereniging voor sprekers PSA Holland. Heeft zich gespecialiseerd in

de rol van ons brein bij het presenteren en het maken van professionele

PowerPoints.Oprichter Powerful Presentations en KennisClinics.


