
Online training 
Zakelijk 
Presenteren

De voorbereiding, daar begin je (over)morgen 
dan toch echt mee. Tijd genoeg. 
Je bent ook niet bang om voor een groep te 
staan. Last van zenuwen? Zou de eerste keer 
zijn. Als je dan achteraf terugkijkt op je zake
lijke presentatie, liep het toch anders dan je van 
 tevoren had gedacht. En die voorbereiding, die 
had ook beter gekund. Misschien is het niet je 
 hobby en wordt het dat ook niet. Maar met wat 
professionele (online) hulp kun jij ook een goede 
zakelijke presentatie geven.

PEPP-R TRAINT JE ONLINE IN 5 WEKEN & 5 WEBINARS

Praktische informatie

Data en tijden
Dinsdag 15 september 10.00 uur 
Week 1: Welke structuur past bij jouw presentatie?

Dinsdag 22 september 10.00 uur 
Week 2: Hoe maak je jouw presentatie dynamisch en 
afwisselend?

Dinsdag 29 september 10.00 uur 
Week 3: Hoe ondersteun je jouw verhaal met je stem?

Dinsdag 6 oktober 10.00 uur 
Week 4: Hoe ondersteun je je verhaal met lichaamstaal?

Dinsdag 13 oktober 10.00 uur 
Week 5: Hoe maak je contact met je publiek?

Prijs
Prijs voor de online training, bestaande uit 5 webinars: 
€ 325, excl. btw. Prijs is inclusief deelname aan één 
 Getting Shit Done Day* t.w.v. € 150,.

PEPPR traint leidinggevenden, adviseurs en 
andere professionals die hun verhaal goed 
willen overbrengen aan een publiek. 

Wij helpen om stemgebruik en lichaamstaal 
op hetzelfde hoge niveau te krijgen als de 
inhoud, met als resultaat een hogere impact 
op de luisteraars. De aanpak van PEPPR is 
concreet en direct toepasbaar. Het hielp al 
vele sprekers om nóg beter te worden.

Eerder zeer tevreden klanten:
AOB, HAS Hogeschool, HAN, Warchild, 
Wageningen UR, ROC Nijmegen, ROC Rivor, 
ROC de Leijgraaf, ROC van Twente, 
Business Building en Human Total Care

Contact
Gorterplaats 15
6531 HZ  Nijmegen
06  2326 1008
info@peppr.nl
www.peppr.nl

Contact
Aanmelden voor deze training 
kan het snelst via de website: 
www.peppr.nl

Of scan deze
QR code

Nieuw van

Trainingen van PEPP-R 
worden beoordeeld 
met 8,6

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden via het inschrijf
formulier op de website. Na  bevestiging 
van je deel name ontvang je jouw 
 per soonlijke  inloggegevens. Deze 
heb je nodig om deel te nemen aan 
de  online training en om alle digitale 
 mate rialen te ontvangen. 

Voorwaarden  
Om de online training Zakelijk 
 Presen teren te kunnen volgen, heb 
je een  computer met een goede 
internet verbinding en goede geluids
ondersteuning nodig.

*De Getting Shit Done Day is één hele dag 
met opgestroopte mouwen jouw presenta
tie grondig aanpakken in de oefenruimte bij 
PEPPR. Deze dag werk jij dedicated aan jouw 
presentatie.  Maike Pollaert reikt je praktische 
tips aan en geeft je inzichten, waarmee je van 
jouw presentatie een boeiend verhaal maakt 
dat je met  overtuiging kunt brengen. Inclusief 
uitgebreide lunch.



Door de training 
ben ik uit mijn 
comfortzone 
gehaald,  
waardoor ik 
de routine
matigheid van 
presenteren 
heb kunnen 
doorbreken.

 Maarten 
   Raaijmakers

Presenteren kun je leren
Het goede nieuws is: presenteren is een 
vaardigheid. Je kunt er dus goed in worden, 
als je maar genoeg oefent. Denk je dat Eva 
Jinek avond na avond iemand doortas
tend kan interviewen, zonder dat ze daar 
ooit voor  geoefend heeft? Steve Jobs dan. 
 Zeker in de begintijd van Apple was hij maar 
een matige presentator. Dat werd later 
anders. Iedereen kent zijn alom bejubelde 
productpresentaties.   

Oefenen … en technieken toepassen
Behalve oefenen, oefenen en nog eens 
 oefenen is er iets wat Steve Jobs en al die 
andere sprekers bij TED Talks doen. Zij 
 maken gebruik van technieken. Verteltech
nieken en structuurtechnieken waarvan 
 bewezen is dat mensen er graag naar 
 luisteren. Technieken die in het theater 
al  eeuwen bekend zijn en ook eenvou
dig te  vertalen zijn naar jouw zakelijke 
 presentatie. In PEPPR’s nieuwe online 
 training Zakelijk Presenteren, leer je alles 
over die technieken. 

Concreet en direct toepasbaar
Maike Pollaert, oprichtster van PEPPR, 
heeft een uniek programma voor je samen
gesteld met bewezen theatertechnieken, 

Presenteren is nooit een doel op zich. Je geeft een zakelijke presentatie om 
een leuke of minder leuke boodschap over te brengen op je medewerkers, 
om iets te verkopen of om contact te leggen met een voor jou nieuw publiek. 
Vaak verdwijnt dat doel naar de achtergrond als de zenuwen het overne-
men en je verhaal niet meer binnenkomt bij je toehoorders.  

 Week 1: 
 Welke structuur past bij jouw presentatie?
Een presentatie heeft dezelfde structuur als een onder
zoeksrapport. Tenminste, dat leerde je waarschijnlijk tijdens 
je opleiding. Raar. Het zijn namelijk twee totaal verschillende 
media. In dit webinar leer je welke structuur wél past bij jouw 
presentatie. Met deze nieuwe structuur help je jouw publiek 
om de aandacht erbij te houden. Sterker nog: je betrekt ze 
bij jouw verhaal en maakt ze nieuwsgierig naar meer.

 Week 2: Hoe maak je jouw presentatie dynamisch 
 en afwisselend? 
Deze week breng je meer variatie in je presentatie. Je 
doorziet welke wisselende dynamiek er in films, toneel en 
boeken zit. Je leert hoe je die afwisseling in jouw presen
tatie inbouwt en wat dat betekent voor jouw communica
tiestijl. Met behulp van verteltechnieken ga je klinken als 
iemand die een verhaal vertelt, in plaats van iemand die 
een presentatie geeft.

 Webinar 3: 
	 Hoe	ondersteun	je	jouw	verhaal	met	je stem?
In de derde week van de online training ga je de diep
te in. Je stem is een van je belangrijkste instrumenten. 

Je leert je stem zo te gebruiken dat je jouw boodschap 
ermee  ondersteunt en beter aan laat komen bij jouw 
publiek. Ook leer je hoe je een goede stemvoorbereiding 
kunt doen. En hoe je voorkomt dat je te zacht of te snel 
praat. 

 Webinar 4: 
	 Hoe	ondersteun	je	jouw	verhaal	met lichaamstaal?
Deze week leer je hoe je comfortabel de aandacht naar 
je toe kunt trekken, zonder dat je als een ster staat te 
shinen. Jouw doel is immers om je boodschap goed 
over te  dragen, zonder dat het om jou draait. Praktische 
tips  komen voorbij. Ze helpen je om op je gemak op het 
podium te staan. Om jezelf een houding te geven. En uit 
te stralen dat je je prettig voelt en the stage ownt. 

 Week 5: 
 Hoe maak je contact met je publiek?
Vaak voel je zelf wel aan of je publiek aangehaakt is 
of niet. Je voelt de energie van de zaal. Maar wat doe 
je met die energie? Durf je erop in te spelen? En zo ja, 
hoe dan? Hoe maak je je presentatie interactief zónder 
de regie te verliezen? Dat en meer komt in deze laatste 
week aan bod. 

De kunst van 
de overdracht

de succesformule van TED Talks en inzich
ten uit de  psychologie. Heel concreet en 
direct toe pasbaar. In de webinars legt Maike 
deze technieken glashelder uit en deelt ze 
voorbeelden van goede presentaties uit de 
praktijk met je. Daarna ga je zelf aan de 
slag. Je krijgt  opdrachten en oefeningen 
om de technieken toe te passen op je eigen 
business en presentatie. 
 
Het programma: vijf thema’s
De online training Zakelijk Presenteren heeft 
een doorlooptijd van 5 weken. Eén keer 
per week neem je deel aan een webinar. 
Elk  webinar duurt ongeveer 45 minuten. 
Na afloop kun je via de chat vragen stellen. 
In de online leeromgeving vind je oefeningen 
die helpen met de vertaalslag naar je eigen 
presentatie. Ook vind je er achtergrondinfo, 
hulpmiddelen en links naar best practices. 
Deze online 
leeromgeving 
blijft een jaar 
lang beschik
baar voor je.


