
In 14 stappen naar een succesvolle presentatie



Help!

Het maken van een professionele presentatie is 
met al die handige software tegenwoordig voor 
 iedereen bereikbaar. Er is keuze genoeg. Power-
Point, Keynote of Google Slides bieden allemaal 
veel mogelijkheden en zijn eenvoudig in het ge-
bruik. Maar zodra je begint, merk je al snel dat het 
niet zo eenvoudig is om een goede presentatie in 
elkaar te draaien. Hoe moet je beginnen? Wat ga je 
vertellen en laten zien? En in welke volgorde? 
In dit boekje vind je een simpel stappenplan waar-
mee je zelf in een handomdraai een succesvolle 
presentatie in elkaar zet.

@#*!
help!

Nou..

wacht
euhm

zucht
( .... )



1) Wat drijft je doelgroep?

Een succesvolle presentatie neemt mentale drem-
pels weg bij je doelgroep en biedt iets waar ze 
graag ‘ja’ tegen zeggen. Dat lukt alleen als je in je 
betoog rekening houdt met hun motieven. Vraag je 
daarom het volgende af: Tegen wie heb ik het? Wat 
speelt er bij deze groep? Wat willen ze bereiken? 
En wat willen ze voorkomen als het gaat om jouw 
onderwerp? De antwoorden op deze vragen schrijf 
je op en gebruik je verderop in je presentatie. 

Wil je hulp bij deze stap? Mail of bel ons:

mailto:frans@beeldenfabriek.nl
tel:0031641667665
tel:0031641667665
mailto:frans@beeldenfabriek.nl


2) Titel presentatie

 
Stel jezelf de vraag: Wat los ik nu eigenlijk op of 
wat heb ik bereikt als mijn plan, idee of product 
slaagt? Het antwoord op deze vraag is gelijk de 
titel van je presentatie.



TIM 

DE TOEKOMST IS MOOI 

Een plek voor 
iedereen in het 

ecosysteem 

Eigen belang en 
algemeen belang 
lopen samen op 

TIM 

MVO IN 
NEDERLAND 
WAT ZIEN WE? 

CONCLUSIE 

Profiel 
--> 

Quickscan 
--> 

Complete 
--> 

Basis 
--> 

Extended 
--> 

(minimum standaard) inschatting op basis 
van organisatie kenmerken. 

Relevant en 
eerlijk en met 
een glimlach 

Sexy/leuk  
look & feel 

Welke  
partners en 
waarom? 

Klant:  
MVO register

Onderwerp
Pitch presentatie om 
mee te participeren in  
een nieuw overkoepe-
lend MVO orgaan.

Doelgroep
Banken (financiering)
Overheid (draagvlak)



3) Stel jezelf voor

Vermeld je naam en functie en vertel iets over je 
achtergrond dat relevant is voor de  doelgroep. 
Daarmee laat je zien wat jouw persoonlijke 
 motivatie is.

Hallo..



4) Wat is er aan de hand?

Beschrijf in het kort de huidige ongewenste 
situatie en de achtergrond ervan.



5) Wat is het effect  
hiervan?

Leg uit wat de nadelige gevolgen zijn van deze  
situatie. Hierbij maak je gebruik van wat je weet  
over de motieven van je doelgroep. Zorg dat  
hier zaken komen te staan waarvan je weet dat  
zij die willen voorkomen.

Wil je hulp bij deze stap? Mail of bel ons:

mailto:frans@beeldenfabriek.nl
tel:0031641667665
tel:0031641667665
mailto:frans@beeldenfabriek.nl


Klant:  
Trendfactory

Onderwerp
Presentatie over de 
 relatie van Trendfactory 
met Rituals

Doelgroep: 
nieuwe directie- 
leden Rituals

B 2 B - P A R T N E R  R I T U A L S

B 2 B - P A R T N E R  R I T U A L S

76
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O N Z E 
A F Z E T K A N A L E N

Ons netwerk levert Rituals producten  
aan partijen voor Christmas gifts, corporate gifts  

en B2B-loyaltyprogramma’s.

Daarnaast leveren we ook  
aan luxe gyms en restaurants. 

Vanuit onze focus op logistieke efficiëntie  
worden bestellingen van enkele stuks  

net zo snel en efficiënt geleverd als  
een bestelling van duizenden paketten.

Trendfactory

. . .

Restaurants
/ offices

Luxe 
gyms

Corporate 
gifts

Christmas
gifts

Loyalty

I NHOU DS OPG AV E

15 jaar B2B-partner Rituals 4

Retail specialist - B2B partner 8

Actie is reactie 9

Onze organisatie 10

Onze afzetkanalen 12

Zo sterk als je netwerk 14 

4 5

1 5  J A A R  
B 2 B - P A R T N E R  

R I T U A L S

Trendfactory

. . .

Met onze geselecteerde partners brengen we  
de kwaliteit en beleving van Rituals home- en 
bodyproducten over naar de zakelijke markt  

in de Benelux, Duitsland en Oostenrijk.

- JORIS FOLMER, MANAGING DIRECTOR TRENDFACTORY

8 9

Rituals bedient via 
haar retailnetwerk het overgrote 

deel van de markt.

Met ons B2B-netwerk 
vullen wij dit marktaandeel 

aan tot 100%.

De populariteit van Rituals stimuleert de vraag naar B2B. Andersom stimuleert 
de kennismaking met producten via B2B de populariteit van Rituals. Deze 

wisselwerking heeft een aanjagende werking op de groei.

B2B 

Retail

Trendfactory

. . .

S A M E N  D E  M A R K T  B E R E I K E N 
B 2 B ,  A F Z E T -  É N 

M A R K E T I N G K A N A A L 

14

Z O  S T E R K  A L S  
J E  N E T W E R K

Trendfactory

. . .

Om succesvol te kunnen opereren in de B2B-markt 
werkt Trendfactory uitsluitend met partners die:

•  de merkwaarden van Rituals bewaken 

• een omvangrijke afzetmarkt in het hogere segment bedienen

15

10

100% Focus op merk(bewaking), netwerk en logistiek

O N Z E  
O R G A N I S A T I E

Trendfactory

. . .

F r a n k w e g  1 5   |   2 1 5 3  P D  N i e u w - Ve n n e p   |   T h e  N e t h e r l a n d s   |  T.  + 3 1  2 5 2  6 2 2 2 3 3   |   F.  + 3 1  2 5 2  6 2 2 2 4 4   |   i n f o @ t re n d f a c t o r y. n l   |   t r e n d f a c t o r y. n l

B 2 B - P A R T N E R  R I T U A L S

I NHOU DS OPG AV E

15 jaar B2B-partner Rituals 4

Retail specialist - B2B partner 8

Actie is reactie 9

Onze organisatie 10

Onze afzetkanalen 12

Zo sterk als je netwerk 14 



6) Wat is jouw oplossing?

Introduceer hier je plan, idee of product. Doe dat 
stap voor stap. Dus eerst een introductie- slide en 
dan per stap een toelichting op hoe het werkt. Hoe 
verleidelijk het ook is om meerdere onderwerpen 
bij elkaar te zetten, gebruik er steeds maar één per 
slide.



7) Wat levert het op?

Leg uit wat de positieve effecten zijn van je plan, 
idee of product. Hierbij speel je slim in op wat je  
weet over de motieven van je doelgroep. Zorg dat 
hier zaken komen te staan waarvan je weet dat je 
doelgroep die belangrijk en wenselijk vindt. 

Wil je hulp bij deze stap? Mail of bel ons:

mailto:frans@beeldenfabriek.nl
tel:0031641667665
tel:0031641667665
mailto:frans@beeldenfabriek.nl


8) Stappenplan

Leg in concrete stappen uit wat je gaat doen om 
je plan, idee of product tot stand te brengen of te 
implementeren.



Klant:  
Medivital

Onderwerp
Salespitch  
evidence based 
vitamineformule

Doelgroep
Oogartsen in 
ziekenhuizen

Secundaire randomisatie

AREDS

Conclusie Gezonde voeding

Gezonde voeding



9) Afsluiting

Eindig met een positieve gedachte, bedank je  
doelgroep voor de aandacht en geef ze gelegen-
heid om vragen te stellen. 



10) Maak een storyboard

Gebruik voor elke stap in je presentatie een geeltje. 
Daarop schrijf je het kernwoord van de desbetref-
fende slide. Plak per onderwerp de geeltjes on-
der elkaar zodat je eindigt met een rij geeltjes per 
 onderwerp.



11) Van geeltje naar slide

Maak nu van elk geeltje een slide in je presentatie. 
Zet het kernwoord van het geeltje als titel op de 
slide en voorzie de slide van beeld dat het kern-
woord verbeeldt, toelicht of uitlegt. Dat mag een 
foto zijn, maar ook een geïllustreerd processchema 
of een grappig icoon.

Kernwoord

Wil je hulp bij deze stap? Mail of bel ons:

mailto:frans@beeldenfabriek.nl
tel:0031641667665
tel:0031641667665
mailto:frans@beeldenfabriek.nl


12) Hoofdstuk slide’s

Zorg ervoor dat je elk nieuw hoofdstuk opent met 
een intro slide waarin je het onderwerp  aankondigt. 
Deze slide’s moeten er echt anders uitzien als 
de slide’s die erop volgen. Bijvoorbeeld: Als de 
 reguliere slide’s wit zijn met zwarte letters, kun je 
de hoofdstuk slide’s een achtergrondkleur geven 
en de tekst erop wit maken om. Zo maak je een 
duidelijk onderscheid. 

Hoofdstuktitel



Klant:  
Van de Ven

Onderwerp
Salespitch bedrijf 
over een duurzaam 
en  mensvriendelijke 
 woonoplossing in een 
co-creatietraject

Doelgroep
Woningbouwvereniging 
Casade

Samen creëren

Project 

Bloemenoordflats

A.
Bedrijfsstructuur

Project 

Bloemenoordflats

Referenties

Projectnaam 3  
te Loosdrecht
>  Groot onderhoud en 

 renovatie 

Project 

Bloemenoordflats

Inhoudsopgave
Introductie

A. Bedrijfsstructuur

B. Risicomanagement

C. Samenwerking

D. Duurzaamheid

E. Bewoners

Aanvullende vragen / afsluiting

Project 

Bloemenoordflats

Strategy to win

Toekomstwaarde Haalbare visie Menselijkheid

Project 

Bloemenoordflats

Wie we zi jn

Margreet
van Loosdrecht
Directrice

Egbert Jan
Klunder
Manager Engineering

Tobias
Munstermann
Field Operative

Project 

Bloemenoordflats

Wat onze aanpak kenmerkt

Slim samenwerken
 > Zo slim zijn we
 > Zo slim zijn we
 > Zo slim zijn we

Project 

Bloemenoordflats

CASADE

Kop + 1 afbeelding aflopend

Project 

Bloemenoordflats

Specialiteit

Altijd een oplossing 
in de pen

 > Zo slim zijn we
 > Zo slim zijn we
 > Zo slim zijn we

Project 

Bloemenoordflats



13) Klankborden, klank
borden, klankborden!

Oefen de presentatie eerst een paar keer voor je 
zelf en probeer het dan uit op familie, vrienden of 
 collega’s. Vervolgens verwerk je hun feedback en 
opmerkingen in de presentatie en probeer je het 
opnieuw uit. Doe dit totdat de presentatie perfect 
in elkaar zit en soepel loopt. 
Gefeliciteerd, je hebt zojuist een succesvolle 
 presentatie gemaakt!



14) Bel de Beeldenfabriek

Met deze 13 tips van de pro’s maak je met enige 
oefening zelf al snel goede presentaties. 

Maar als het om welke reden dan ook toch niet  
(snel genoeg) lukt, dan helpen wij je graag verder:
mail naar frans@beeldenfabriek.nl of bel 010 - 422 11 99.
Wij helpen je dan alsnog binnen een aantal dagen aan 
een ijzersterke presentatie.

www.vergrootjesucces.nl

mailto:frans@beeldenfabriek.nl
tel:0104221199
http://www.vergrootjesucces.nl
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