
Wat levert het voor jouw organisatie op als medewerkers 
beter dan ooit in staat zijn om met meer impact te 

spreken?

De klant koopt het product 

Er worden nieuwe stappen gezet

Collega’s worden geïnspireerd
Cijfers worden serieus genomen

Er wordt aangezet tot actie 

Informatie wordt beter onthouden

Er wordt aandachtig geluisterd naar de boodschap

Het verhaal wordt beter onthouden

De presentatie wordt steeds meer een reflectie van de professionaliteit 

die je als bedrijf wilt uitstralen

Wat Powerful Presentations zo bijzonder maakt?

Wij hebben als geen ander de effectieve combinatie gemaakt van een training presenteren én 
een training hoe je een effectieve PowerPointpresentatie voorbereidt. Daarnaast zijn we sterk 
in het coachen van professionals die presentaties geven als onderdeel van hun 
werkzaamheden. 

Powerful Presentations leert deelnemers hoe ze zelf een mooie en professionele PowerPoint-
presentatie kunnen voorbereiden én geven. Dit gaat veel verder dan alleen het maken van een 
mooie PowerPoint.

Powerful Presentations Incompany

www.powerfulpresentations.nl |    info@powerfulpresentations.nl |   +31 6 38 51 49 25 

Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek welke 
waarde Powerful Presentations jullie organisatie kan 
bieden.

http://www.powerfulpresentations.nl/
mailto:info@powerfulpresentations.nl


Aanbod

Presentatie PowerPoint Intelligentie

In deze inspirerende presentatie laat Frowa Schuitemaker zien wat de do’s en dont’s zijn van een 
professionele PowerPointpresentatie. Deelnemers ontdekken hoe ze beter dan ooit tevoren met 
meer resultaat kunnen spreken.

Informatie komt duidelijker over en blijft langer hangen. De toehoorders worden meer 
betrokken bij het verhaal en worden enthousiast. 

Death by PowerPoint verandert in Live by PowerPoint omdat er ruimte komt voor contact met 
de toehoorders door de inzet van een professionele PowerPoint. Dit alles wordt ondersteund 
met duidelijke voorbeelden. 

PowerPoint Intelligentie is een praktisch toepasbaar concept waarmee je stapsgewijs je 
presentatievaardigheden kunt versterken als je spreekt met PowerPoint als ondersteuning. In 
deze presentatie deelt Frowa hoe je je PowerPoint Intelligentie kunt verhogen en zo kunt 
spreken met meer impact.

Boek PowerPoint Intelligentie – Bereik meer als je spreekt

Een goede presentatie voorbereiden, gaat verder dan 
alleen  het maken van je PowerPoint. Toch kan de 
manier waarop je dit presentatieprogramma inzet, je 
presentatie op een fantastische manier ondersteunen of 
volledig onderuit halen. Over dit verschil gaat 
PowerPoint Intelligentie. 

In dit boek wordt op heldere wijze de vijf elementen 
beschreven die gezamenlijk bepalend zijn voor het 
eindresultaat van elke PowerPointpresentatie. Het is een 
handboek voor iedereen die met impact wil 
presenteren.

Praktisch boek over hoe je PowerPoint optimaal kunt inzetten. Veel succesvolle ervaringen van 
succesvolle sprekers nu beschikbaar voor iedereen die presentaties geeft.  

Robert Benninga - Professioneel spreker & Creator Triple S Methode



Aanbod

Werkatelier Upgrade jouw PowerPoint - en bereik meer als je spreekt

In dit werkatelier gaan medewerkers onder begeleiding van een expert actief aan de slag met 
het verbeteren van een bestaande presentatie. Door juist aandacht te besteden aan hun 
PowerPoint zal de hele presentatie krachtiger worden. Elk werkatelier start met de interactieve 
presentatie ‘PowerPoint Intelligentie’. Hierdoor ervaren de deelnemers wat wel en wat niet 
werkt in een PowerPointpresentatie.

Kernpunten PowerPoint Intelligentie:
• De essentie van de boodschap
• Betrekken van toehoorders
• Een breinvriendelijke PowerPoint
• Het sturen van de aandacht van de deelnemers
• De PowerPointpresentatie als een reflectie van de professionaliteit

Wat tijdens dit werkatelier wordt geleerd, kan later ook toegepast worden op andere 
presentaties. 
Inclusief boek ‘PowerPoint Intelligentie - Bereik meer als je spreekt’. 

Training Upgrade jouw presentatie - en bereik meer als je spreekt

In deze training oefenen de medewerkers hun presentatie die ze hebben doorontwikkeld tijdens 
het werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’. Deze training kan je zien als een try-out van de 
presentatie die op papier in hoofdlijnen is uitgewerkt met daarbij de bijpassende 
PowerPointdia’s. 

Kernpunten presenteren:
• Betrekken van toehoorders door humor, verhalen en krachtige start/afsluiting
• Activeren van het publiek door vragen stellen en interactie
• Sturen van de aandacht en het integreren van alle onderdelen van de presentatie
• Presentatietechnieken: oogcontact, intonatie, inzetten stiltes, mimiek, lichaamstaal, 

woordkeus en plaats van staan/bewegen
• Aandachtspunten voorbereiding
• Inzetten hand-outs
• Professionele uitstraling

De presentaties worden opgenomen en aan de hand van de beelden besproken. Elke deelnemer 
krijgt zijn of haar video-opname mee naar huis.



• Deelnemers halen het hoogste rendement uit ‘Upgrade jouw presentatie’ als de presentatie-opbouw 
en de PowerPointdia’s al goed zijn voordat ze deelnemen aan deze training. Daarom is ons advies om 
te starten met het Werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’.

• Gaan medewerkers aan de slag met een presentatie die door de eigen organisatie wordt aangeleverd, 
dan kan er meteen met de training ‘Upgrade jouw presentatie’ worden gestart. Ons advies is dan wel 
om de presentatie op voorhand met ons door te spreken. Indien nodig kunnen we nog tips geven om 
de presentatie nog krachtiger te maken. Hierbij garanderen we absolute vertrouwelijkheid.

• De werkateliers en de trainingen worden verzorgd op de locatie van de opdrachtgever. 

Kies het aanbod dat het beste in jouw bedrijf past

Powerful Presentations
Standaard

• Werkatelier ‘Upgrade jouw 
PowerPoint’ 
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint 
Intelligentie’

• Training ‘Upgrade jouw 
presentatie’
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

Combinaties

Powerful Presentations
Plus

• Werkatelier ‘Upgrade jouw 
PowerPoint’ 
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint 
Intelligentie’

• Inclusief 2 maanden online 
begeleiding:
- stellen van vragen
- geven van feedback
- ondersteuning bij 
aanpassen

van de PowerPoint-
presentatie

• Training ‘Upgrade jouw 
presentatie’
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

Powerful Presentations
Compleet

• Werkatelier ‘Upgrade jouw 
PowerPoint’ 
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint 
Intelligentie’

• Inclusief 2 maanden online 
begeleiding:
- stellen van vragen
- geven van feedback
- ondersteuning bij 
aanpassen

van de PowerPoint-
presentatie

• Training ‘Upgrade jouw 
presentatie’*
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

• Inclusief online coaching
voorbereiden presentatie, 
het bijwonen van een 
presentatie op locatie en 
nabespreking

Maximaal 6 deelnemers Maximaal 6 deelnemers Maximaal 6 deelnemers



www.powerfulpresentations.nl |    info@powerfulpresentations.nl |   +31 6 38 51 49 25 

Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek welke 
waarde Powerful Presentations jullie organisatie kan 
bieden.

Over Powerful Presentations

Wat een verademing om te presenteren volgens het idee van PowerPoint Intelligentie en ja, ‘less is 
more’. Elke nieuw te maken presentatie is nu een plezierige uitdaging.

Gilles van Zweeden - Grondlegger Nederlands Veiligheidsinstituut 

Charlotte Schuitemaker

Zij heeft zich sinds haar universitaire opleiding Middeleeuwen en 
Renaissance studies bezig gehouden met hoe je op een heldere 
manier complexe informatie over kan brengen naar een breed 
publiek. Ze is een kei in het maken van professionele 
PowerPoints. Daarnaast kan ze duidelijk uitleggen en laten zien 
hoe je de mogelijkheden van het presentatieprogramma volop 
kan benutten. 

Charlotte begeleidt de werkateliers en coacht online. 

Powerful Presentations heeft zich gespecialiseerd in krachtig presenteren. Omdat in veel 
presentaties juist de PowerPoint ervoor zorgt dat het als saai en niet succesvol ervaren 
wordt, staat hoe je dit presentatieprogramma juist wel goed in kan zetten als je een 
presentatie geeft centraal. 

Frowa Schuitemaker

Zij is van huis uit onderwijskundige. Sinds 1990 geeft ze 
presentatietrainingen. In die training bleek al snel dat deelnemers 
moeite hadden met het maken van een PowerPoint die meer 
deed dan alleen een opsomming geven van de aandachtspunten. 
Dat is de reden dat ze zich gespecialiseerd heeft in hoe je op een 
goede manier PowerPoint kunt inzetten als je presenteert. Frowa 
is professioneel lid van PSA Holland dé beroepsvereniging voor 
sprekers. 

Frowa begeleidt de werkateliers en de trainingen en coacht 
online en op locatie.

http://www.powerfulpresentations.nl/
mailto:info@powerfulpresentations.nl

