In deze workshop krijgt u handreikingen voor een
goede opbouw en aanpak van een presentatie.
Door video-interactie reflecteert u op uw eigen handelen.
Duur: 1 dag
Uw investering: € 159,00 excl. BTW.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
Workshopleider: Martijn Maas
De workshop is inclusief syllabus, consumpties en lunch.

doel
Je ontwikkelt en je groeit. Je bent een prima imageconsultant en dan word je gevraagd voor een
presentatie. Je bezit veel kennis over kleur en stijl, maar presenteren is een ander vak.
Toch wordt er van je verwacht dat je deze discipline net zo goed beheerst als het inhoudelijke vak.
Tijdens een presentatie is het allereerst belangrijk om contact te maken met je publiek en met hen te
interacteren. Dat betekent dat je niet alleen iets voordraagt, maar dat je werkelijk met je publiek
communiceert. Je wisselt dus iets uit in plaats van dat je hen passief laat luisteren. Deze interactie kun je
sturen door de keuze van plaats, het aannemen van een passende houding, een juiste afstemming van je
bewegingen, een variërend stemvolume en een goede timing van aankijken en wegkijken. Expressieve
mimiek en ondersteunende gebaren bevorderen het contact met de groep en verhogen de levendigheid
van het verhaal.
We besteden aandacht aan de kenmerken voor een goed ontspanningsniveau:
- zelf actief kijken i.p.v. bekeken voelen
- aandacht schenken i.p.v. er door te worden opgeslokt
- kijken i.p.v. ontwijken
- contact met het publiek i.p.v. alleen voelen staan
Als deelnemer aan de workshop bereidt u een presentatie voor van ongeveer 3 minuten over een
onderwerp dat raakvlakken heeft met het eigen vakgebied.
Martijn Maas heeft uitgebreide ervaringen in het presenteren. Op evenementen en bij presentaties is hij
degene die zonder schroom de microfoon pakt en op zoek gaat naar de interactie met de aanwezigen.
Ook als oud-directeur van een basisschool stond hij veelvuldig voor grotere groepen om zijn verhaal
gepassioneerd te delen.

