
 
 

Les 16: Hoe presenteer je met impact? 
Vaak eindigt een marktonderzoekstraject met een presentatie van de resultaten. Een presentatie kent 

verschillende ‘zwaartes’: soms is het een nabespreking van een project of loop je in een informele setting 

met je klant door de resultaten heen, en andere keer presenteer je in een meer officiële setting voor een 

kleine / grote groep en het kan ook voorkomen dat je voor de directie van een groot bedrijf mag 

presenteren. Welke variant het ook is, zorg dat je altijd goed bent voorbereid.  

 

Voordat je start 

Voor je start is het belangrijk het doel van je presentatie te bepalen. Dit doe je in overleg met je 

opdrachtgever. Bedenk daarbij ook aan wie je presenteert en wat hun mogelijke verwachtingen zijn. Het is 

ook belangrijk dat je weet of je publiek de resultaten al kennen of dat dit de eerste keer is dat ze de 

resultaten zien. Als ze de resultaten al kennen, dan kan je vaak wat dieper op de zaken in gaan of vooraf 

vragen verzamelen die je tijdens je presentatie beantwoordt. Verder is het belangrijk dat je op de hoogte 

bent van alles wat bij jouw klant speelt en van belang is met betrekking tot het onderzoek / jouw 

presentatie. 

 

Het inrichten van je presentatie 

Bij het inrichten van je presentatie is het van belang dat je weet hoe lang je in totaal hebt. Ga er van uit dat 

je minimaal 2 minuten per slide nodig hebt, dus pas je aantal slides aan de beschikbare tijd aan. Bepaal 

vervolgens jouw structuur, dit doe je idealiter door een verhaallijn te ontwikkelen en je structuur daaraan 

op te hangen. Bedenk welke onderdelen uit het onderzoek jouw verhaal best ondersteunen en welke 

overige informatie je kan toevoegen om het verder te verrijken. Vaak mix je onderzoeksslides met slides 

die je speciaal voor de presentatie maakt. Durf af te wijken van de volgorde! Ik kies zelf vaak: 

- Doelstellingen / hypotheses 

- Conclusies (enkele bullets) 

- Belangrijkste resultaten / inzichten   

- Samenvatting / duiding / discussie 

Maar maak vooral een volgorde waarin jij het verhaal naar je klant toe het best over kan brengen. 

Kies de slides uit de rapportage die voor jou het verhaal het best ondersteunen en versimpel ze waar 

nodig. Bijvoorbeeld door verschillen naar doelgroepen weg te laten of teksten in te dikken. Het liefst 

gebruik je in je presentaties zo weinig mogelijk cijfers / tekst! Je wil voorkomen dat dit afleidt van jouw 

verhaal. Als je bepaalde zaken op je slide wil aanstippen, geef dat dan aan op de slide door dit te 

omcirkelen of door er met een pijltje naar te wijzen. Dan weet je publiek direct wat je bedoelt. Maak ook 

gebruik van animaties om het wat levendiger te maken. Als je elementen in de slide laat verschijnen na 

klikken, dan komt het vaak al levendiger over dan wanneer je publiek voor 5 minuten naar exact dezelfde 

slide zit te kijken. En voor dat je start: oefen met collega’s. Zeker bij je eerste presentaties en bij belangrijke 

presentaties is het nuttig om deze vooraf te oefenen voor een live publiek.  

 

Dan nog 2 tips bij het opstellen van je presentatie: 

- “de kracht van 3”: mensen onthouden zaken beter als ze 3 x herhaald worden en als ze in groepen 

van 3 gepresenteerd worden. Wil je iets benadrukken, kom dan met 3 argumenten. 

- Wijk eens af! Doe iets wat toehoorders niet verwachten. Verander bijvoorbeeld de zaalopstelling, 

geef cadeautjes weg of introduceer een nieuwe term. Maak daarbij gebruik van originele 

presentatievormen als foto’s, muziek en video. Met metaforen, concrete voorbeelden en one-

liners zorg je voor afwisseling en originaliteit. 



 
 

 

 

Kort voorafgaand: 

Soms stem je je presentatie ruim voor de presenteerdatum af met je opdrachtgever. Neem daarom kort 

voor je daadwerkelijke presentatie nog even contact op met je opdrachtgever of er nog bijzonderheden 

zijn. Weet waar je moet zijn en welke presentatiemogelijkheden daar zijn (bijvoorbeeld een beamer, HDMI, 

pointer, et cetera). Kom vervolgens ruim op tijd zodat je alles goed kan installeren. En test de techniek 

vervolgens. Niets zo vervelend wanneer de techniek je in de steek laat en jij je goed voorbereide 

presentatie niet met je publiek kan delen.  

 

Nog enkele tips vooraf: 

- Besef dat jij vaak degene bent die het best op de hoogte is van de inzichten, dus vertrouw daar 

op! 

- Het is verstandig om (zeker bij de eerste keren) een collega mee te nemen die je kan 

ondersteunen en feedback kan geven en feedback mee kan schrijven, want daar heb je tijdens de 

presentatie zelf geen tijd voor 

- Voordat je begint: stel jezelf even voor en – afhankelijk van de groepsgrootte – doe een kort 

voorstelrondje bij je opdrachtgever 

 

Tijdens de presentatie 

Dan de presentatie zelf, hoe zorg je ervoor dat je maximale impact maakt? Presenteer altijd vanuit je 

persoonlijke overtuiging, daadkrachtig. Zorg dat je lichaamstaal dat onderstreept: ga in ieder geval altijd 

staan! En kijk de mensen aan. 

 

Soms kunnen je handen “in de weg zitten”. Maar hoe moet je je handen houden? Zorg in ieder geval dat 

je een open houding hebt, dus niet bijvoorbeeld je armen over elkaar. Weet je niet hoe je ze moet houden, 

jou dan bijvoorbeeld een pen of pointer vast. 

 

Betrek je publiek bij de presentatie. Bijvoorbeeld door ze hypotheses vooraf te laten formuleren. Enkele 

voorbeelden: welke commercial wordt het best gewaardeerd, welke doelgroep heeft de meeste interesse 

in het product, et cetera. Je kan je publiek ook betrekken door een quiz in te bouwen, hiervoor kan je – 

afhankelijk van de groepsgrootte – ook poll software inzetten. Leg een aantal (prikkelende) stellingen voor 

en controleer bij je doelgroep wat ze hier van vinden. En het is ook goed om regelmatig te vragen wat 

men van bepaalde inzichten vindt, hoe men deze zelf interpreteert en wat ze op basis hiervan verwachten 

te doen. 

 

De interactie met je publiek bevorder je ook door af en toe een stilte te laten vallen. Zo kan je goed 

nagaan of je publiek nog aandacht heeft of vragen heeft. Je voert er een stukje spanning mee op 

waardoor je publiek alerter gaat reageren. Daarnaast kan je de interactie met het publiek bevorderen door 

ze vragen te laten stellen. Komen die niet, dan kan je er altijd een paar voorbereiden en die ter plekke 

beantwoorden. Ontvang je een vraag die lang is of niet helemaal duidelijk? Vat hem dan in eigen woorden 

samen zodat je kan nagaan of je het goed hebt begrepen. 

 

Tot slot van deze les nog enkele valkuilen waar je om moet denken: 



 
 

- Liever niet om moeilijke vragen heen manoeuvreren. Geef eerlijk antwoord, ook als je het niet 

weet. Dat staat beter dan een verkeerd antwoord. Je kan altijd aangeven dat je dat even na moet 

kijken en erop terug komt. 

- Niet weten wie je publiek is en daardoor een standaard in plaats van een aangepast verhaal 

vertellen. 

- Gebruik van te veel sheets en te veel tekst: hou het sterk visueel en laat alleen het belangrijkste 

zien! 

- Geen contact maken met publiek: kijk ze aan, stel vragen, laat stiltes vallen, et cetera. 

- Inhoudelijk onvoldoende voorbereid zijn: dit is natuurlijk een dooddoener, zorg er daarom voor 

dat je jouw voorbereiding altijd tijdig start. 

- Voorlezen van slides / rug naar de zaal: dit voorkom je al vaak wanneer je de hoeveelheid 

informatie op een slide beperkt zodat je al precies weet wat er op staat. Maar presenteer altijd 

naar je publiek toe. 

- Handouts geven voor presentatie (je publiek gaat dan lezen en kijkt minder naar jou en je 

presentatie) 


