
  

Pitchen als Obama! 

Spreken in het openbaar – meer impact, meer plezier 

Aandacht grijpen – Mensen raken - Inspireren 



• Over spreken in het openbaar 

• 21ste -eeuwse vaardigheden 

• Andere tijden, andere skills 

• Houding, Adem, Expressie 

• Jouw impact vergroten 

• Vertel jouw verhaal 

• Conclusie 

Masterclass public speaking for young professionals 



De impact van een goede spreker… 

Public speaking is…. 

• Voordracht – hoe kom je over? 

• Verhaal – wat heb je te vertellen? 

• Verbinden – hoe krijg je mensen mee? 

 



Meer dan een beetje talent 

“Yes we can” 
Barack Obama, de master in tekst-timing  

Obama_delivers_victory_speech_after_re-election_win[YoutubeDownload.nl].mp4


• Voordracht – hoe presenteer je jezelf? 

• Verhaal – wat heb je te vertellen? 

• Verbinding – hoe krijg je mensen mee? 

Public speaking is….. 



1. Adem 

2. Houding 

3. Articulatie 

4. Expressie 

 

VOORDRACHT: De basis van het spreken 

Wat is de motor van 
het spreken? 

• Jouw motivatie 
• Jouw 

voorstellingsvermoge
n 

• Jouw verhaal!  



Houding 

1. Je voeten 

2. Je knieën 

3. Je bekken 

4. Je 

borstbeen 

5. Je hoofd 

5 stappen die je niet mag vergeten 

En…. Wat doe je met je 
handen? 



Adem 

5 stappen tot een goede ademhaling 

1. Lage ademhaling (buik) 

2. Neus of mond? 

3. Kalmte geeft controle 

4. Ademsteun 

5. Fraseren 



Dictie: wees verstaanbaar 

5 stappen tot een goede verstaanbaarheid 

1. Praat langzamer dan je gewend bent (adem!) 

2. Praat voor in de mond 

3. Aandacht voor klinkers én medeklinkers 

4. Spreektempo, en spreekhoogte 

5. Neem (functionele) pauzes voor een groter effect (pauzes Obama) 

     Er is een verschil tussen praten, 
     en praten op een podium of voor 
publiek 

! 



Expressie: pick your words! 

Expressie, wat maak je belangrijk? 

• Een goede voorbereiding (uitschrijven) 

• Niet elk woord is even belangrijk (kernwoorden) 

• Weet waar je naar toe wilt (visie) 

• Neem tijd! Make your point (pauzes!) 

Laatste tip: nooit beginnen met praten als er 
niemand luistert… 



VERHAAL: Presenteren – pitchen – public 
speaking 

• Elke situatie waarin een individu een groep aanspreekt 

 

Wat wil jij? 

• Indruk maken/beeld van jezelf neerzetten 

• Aandacht krijgen 

• Verkopen/overtuigen 

• Emoties oproepen/mensen raken 

• Ideeën overdragen 

• Inspireren 

 



Een goede presentatie heeft niet alleen met inhoud te 
maken 



Een presentatie: men onthoudt drie dingen 

Wat men van jou onthoudt…. 

1. Hoe kom je over - IMPACT 

2. Heb je echt CONTACT gemaakt met jouw zaal  

3. Welke ENERGIE neem jij mee? 



Impact – Contact - Energie 

• Oplopen: loop rustig 

• Staan: neem de tijd om je gesprekspartner(s)/ 
je publiek aan te kijken 

• Haal laag adem 

• Beweeg mee met de zaal 

• Vertrouw op je verhaal – emotioneel haakje 

• Breng je energie over 



En nu: pitch jouw verhaal! 

Vertel ons over jouw toegevoegde waarde 

1. Wie ben je? Wat ga jij oplossen? 
2. Wat is jouw verhaal? Waar ben jij trots op? 
3. Hoe ga jij anderen inspireren? 

Waar letten we op…. 

• Stem 
• Houding/lichaamstaal 
• Expressie 
• Vertel jouw ‘story’ 

 
 

Denk aan:  
• Voordracht 
• Verhaal 
• Verbinden 

 
Impact 

Contact maken 
Energie! 



 

Matchcare op social media 

 

 

T:  (030) 602 94 00 

E:  martinique.visser@matchcare.nl 

W:  www.matchcare.nl 

 

 

  

 

  

Contact, vragen of volgen? 

http://www.buttonshut.com/Get-Button-Huts-Code/LinkedIn-Buttons-3123.html
http://www.buttonshut.com/Get-Button-Huts-Code/Twitter-Buttons-1621.html


Vragen? 


