
Presentatiecoaching 
Op het moment dat je een toespraak of presentatie gaat houden, dan gebeurt er iets. Je wordt 

enthousiast, zenuwachtig of gespannen. Dit gaat vaak ten koste van jouw natuurlijke manier van 

spreken. Hoe zou het zijn als je die presentatie kunt verzorgen vanuit jouw natuurlijke zelf? Alsof we 

een normaal gesprek hebben. 

 

Voel je vrij in het vertellen van jouw verhaal 

 

Presentatiecoaching richt zich op: 

• Wat jij nodig hebt om te presenteren met impact, vanuit jouw natuurlijke zelf 

• De inhoud van jouw verhaal (kernboodschap, opbouw en structuur) 

• Krachtig gebruik van hulpmiddelen (powerpoint, prezi, foto & video) 

• Specialistische vraagstukken (story telling, houding, stemgebruik) 
 

Bovenstaande onderdelen kunnen ervoor zorgen dat je jouw verhaal moeiteloos presenteert. 

Uiteraard is het ook mogelijk om de coaching toe te spitsen op een specifiek onderdeel. 

Mag je binnenkort een presentatie verzorgen? Wil je dat jouw verhaal echt impact heeft? Overweeg 

dan één-op-één presentatiecoaching. Je wordt geholpen met de inhoud van jouw verhaal en 

uitgedaagd én geholpen om te spreken vanuit jouw natuurlijke zelf. 

 

Gun jezelf de vrijheid om vanuit jouw eigen natuurlijke kracht te spreken ! 

 

 

Rutger van der Zande - presentatiecoach 

info@vrij-spreken.nl 

06-14210487 

 

 

Voel je vrij !  



Presentatiecoaching 
Een volledig programma presentatiecoaching bestaat uit de volgende onderdelen: 

Opbouw en structuur - Een kernachtig verhaal staat aan de basis van elke goede presentatie. 

Proeftuin - In dit onderdeel wordt de kracht van de spreker verkend. 

Presentatiemiddelen - De coachee wordt geholpen effectief gebruik van Powerpoint of Prezi. 

Try-outs - De presentatie in zijn totaliteit herhaaldelijk presenteren en bijschaven. 

Evaluatie - Na de coaching kijken we wat het jou heeft opgeleverd en hoe je dat blijft benutten. 

 

Mensen die gebruik maken van presentatiecoaching zijn onder andere: 

• Medewerkers of leidinggevenden die een presentatie moeten verzorgen 

• Doorgewinterde sprekers die op specifieke elementen willen verbeteren 

• Commercieel verantwoordelijken die een pitch willen die impact heeft 

• Medewerkers die een training willen maken en een sterke opbouw en structuur zoeken 

• Mensen die een flyer of website willen en op zoek zijn naar kernachtige inhoud 

 

Investering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voel je vrij !  

Duur Investering 

Coachingssessie van 2 uur € 295 

Dubbele coachingssessie van 4 uur € 575 

Coachingsprogramma: 5 sessies van 2 uur € 1395 


