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Een fundamentele vraag…

Waarom geven we 
presentaties? 



“Om de geest, 
stemming of 
handelingen 

van mensen te 
veranderen.”

Cicero



John F. Kennedy

“De enige reden om 
een toespraak te 
houden is om de 
wereld te veranderen."



Heather Cox Richardson

"We veranderen de 
toekomst door de 
manier waarop 
mensen denken te 
veranderen."



Het draait allemaal om…

Overtuigen!

Overtuigen!

Overtuigen!



“Retoriek is de kunst van 
effectief of overtuigend 
spreken of schrijven.”
- Aristoteles, Ars Rhetorica, 370 B.C.

Het verslavend genot van Ethos, Pathos en Logos



De magische 3 ingrediënten van overtuigen

Ethos

10%

Pathos

65%

Logos

25%

Aristoteles – Ars Rhetorica, ~370 v.C.

Logos – overtuigen met rede
Informatie, cijfers, feiten, data, statistieken 

Ethos – overtuigen met geloofwaardigheid
Studie, expertise, onderzoek, uiterlijk, resultaat; staan 
op de schouders van je voorgangers

Pathos – overtuigen door aanspreken van gevoel
Anekdotes, voorbeelden, maar ook complimenten, 
overeenkomsten, verschillen



En U?

•Welke gedachten, 
stemmingen of acties?

•Hoe verandert u de 
wereld?

•Welke toekomst geeft
u vorm? 



Laten we een basismeting doen

Hoeveel presentaties geeft u 
elke week? 



Definitie: Spreken in het openbaar

“Elke keer dat je 
spreekt voor een 
publiek van één of meer 
mensen met een 
bepaald doel.” 

Allison Shapira



Spreken in het openbaar

Hoeveel presentaties geeft u 
elke week? 



Verander uw wereld en die van de mensen

Team meetings Project-
presentaties

Ontwikkel-
gesprekken

Bij de 
koffieautomaat

Afstemming met 
collegas

Met uw dierbare op 
een zondagmiddag

Bij de lunch

Op dates Avondeten met 
de (schoon) 
ouders

Bilas met 
manager

Sollicitatie-
gesprekken

In een winkel bij de 
kassa



Feitelijk…
We presenteren

en overtuigen
allemaal

voortdurend...! 



De sleutel tot succes is...

Uw vermogen om te 
verbinden, samen te werken, 
mensen te overtuigen en te 

inspireren tot actie!



Wat gaan we doen

Noblahblah achtergrond 

De “tool for life”: Trechter Techniek

Schrijf en presenter uw pitch

Marbella Dutch Business Club 
Pitch battle



We geloven
Goede communicatie maakt de wereld beter

Presenteren met IMPACT en PLEZIER



Wereldwijde benchmark voor presentatiecompetentie

Since 1984; powerful talks of ≤18 min.



Encantada

Sophia Gruner- MBA

International People Connector | Logistiek hart | 
Cultuur enthousiast | Moderator en dagvoorzitter |  
TEDx talker | Partner en Trainer @Noblahblah | 
Imaginaire popstar | 



Wat is het probleem? Dromen/Nachtmerries? 



Be smart before you start- Ken uw publiek

Wie is uw publiek?
Achtergrond/Voorkennis?
Verwachtingen?
Belemmeringen?
Overeenkomsten?
Verschillen?

Wat is de uitkomst?
Wat wil je dat je publiek doet, opgeeft of nooit 
vergeet??

Doelen
❑ Informeren
❑ Vermaak
❑ Overtuigen
❑ Inspireren
❑ Activeren



Trechter Techniek

1. Opening
Krijg aandacht, maak verbinding

2. Kernboodschap
Geef aan wat de kernboodschap is

3. Middenstuk
Overtuig met 3 argumenten

4. Herhaal de kernboodschap
Versterk uw idee door herhaling

5. Clincher/ Uitsmijter
Oproep tot actie om vervolgactie te 
stimuleren



Informatie met een ziel
35.000 B.C.



De opdracht

1. Schrijf een pitch om het publiek te overtuigen van je idee (10 minuten)
2 minuten pitch 
Elk onderwerp waar je gepassioneerd over bent
Gebruik de Trechter Techniek → (beoordelingscriterium!!!) 

2. Verdeel in groepjes
Pitch uw idee aan de groep

3. Kies de sterkste pitch uit je groep
Om uw groep te vertegenwoordigen in de Pitch Battle



Welkom terug

Let’s get ready 
to rumble!



Marbella Dutch Business Club Pitch Battle

Legendarisch!



Marbella Dutch Business Club Pitch Battle

Kies uw 
favoriet!



Marbella Dutch Business Club Pitch Battle

Kies uw 
favoriet!



Marbella Dutch Business Club Pitch Battle

Legendarisch!



Het eind is slechts het begin …


