Checklist interactief presenteren
Een goede voorbereiding is het halve werk!
1.

Kan ik voortijdig in de ruimte om alles klaar te zetten? Wat doe ik als iets het niet doet?

2.

Ken ik mijn publiek?

3.

Wat is hun behoefte of denk ik dat hun behoefte is?

4.

Wat is ‘mijn bedoeling’; wat wil ik bijdragen?

5.

Op welke vragen wil ik tijdens mijn presentatie antwoord geven? (de KERNvragen)

6.

Waar sta ik voor? Wat raakt me? Wat is ‘mijn persoonlijke noot’? Hoe zet ik mezelf neer?

7.

Wat is er bereikt aan het eind van mijn sessie?

8.

Wat doe ik als de mensen binnen komen? Geef ik iedereen een hand? Heb ik een muziekje bij binnenkomst?

9.

Hoe wil ik er staan, wat wil ik dan denken (overtuigingen). Voel de grond.

10.

Ik wil plezier en enthousiasme uitstralen. Hoe doe ik dat? Rustig zijn – ademhaling (door de buik).

11.

Heb ik een krachtige opening, inleiding? Bijv. een leuke opstart-werkvorm waardoor ik heel snel in contact treedt met de deelnemers? Een leuk
verhaal als aftrap? Wil ik een filmpje laten zien? Cartoon?

12.

Hoe is mijn zaalopstelling? Terrasopstelling (tafels met 5 stoelen) zorgt dat men makkelijk iets in de subgroep bespreekt

13.

Breng ik er tijdens mijn verhaal humor in? Bijv. door een grappig filmpje, of een cartoon

14.

Heb ik goede slides – d.w.z: heldere titel, weinig tekst, plaatje ter illustratie op een slide? Heb ik deze laten reviewen door een collega? Die brengt er
in 20 min scherpte in!

15.

Wil ik niet teveel in te korte tijd?

16.

Ik wil contact met mijn publiek. Interactie. Welke werkvormen pas ik toe tijdens het opstarten, verdiepen en afronden? Wil ik input ophalen?

17.

Zwem droog! Hou je presentatie eens, oefen hardop of voor de spiegel, kijk waar je hapert of waar je verhaal nog niet loopt, en houdt de tijd bij.
Oefen net zolang totdat je met gemak je verhaal vertelt.

18.

Wil ik deelnemers iets meegeven, hand-out of iets anders?

19.

Komt er een verslag of anderzijds communicatie na de bijeenkomst?

Laat de powerpoint voor jou werken i.p.v. jij voor de powerpoint!
Pas op voor valkuil teveel slides en te volle slides
Zie www.hartelijkgefaciliteerd.nl voor de half-daagse training Interactief Presenteren

