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Wat is Professioneel Presenteren
Als professional moet je regelmatig presenteren: voor je eigen team, voor je klant of voor het
management. Soms gaat het om een eenvoudige update over de werkzaamheden die je aan het
doen bent, andere keren moet je de groep informeren over of overtuigen van jouw idee of
oplossing. In alle gevallen gaat het erom dat jouw boodschap overkomt. Alleen hoe zorg je daar
nou voor?
In de training "professioneel presenteren" wordt uitgebreid geoefend met het geven van
verschillende soorten presentaties. Hoe kom je over als persoon en hoe ga je om met spanning?
Er wordt besproken waar je bij een presentatie op moet letten. Niet alleen tijdens de presentatie,
maar ook tijdens het voorbereiden en welke hulpmiddelen je kunt benutten. In deze training ligt
de focus op presentaties voor een klein tot middelgroot publiek, ongeveer 3 tot 15 man.

Voor wie is Professioneel Presenteren
Professionals die vanuit hun advies rol en/of expertise aan collega's, klanten of management
zichzelf of hun expertise moeten presenteren.

Voorvereisten
Geen

Doelstellingen
Na aﬂoop heeft de deelnemer extra handvatten voor het succesvol presenteren van zijn
boodschap en heeft hij (extra) ervaring opgedaan met het presenteren zelf.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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