
NIET PERFECT-PITCHEN!!!

‘Als jij mij wilt overtuigen, moet jij daar gaan staan, als 
jezelf.  Ik wil jou zien, jou horen en niet je power-point.’

Want jij kijkt mij aan, jij glimlacht en ..jij maakt fouten en 
bent dus menselijk! 



ELKE PITCH BEGINT MET EEN DOEL… JE 
WILT IETS BEREIKEN!

Het gaat niet om informeren, maar om:

 Inspireren

 Overtuigen

 Activeren



HOE KUN JE INHOUDELIJK 
OVERTUIGEN/ACTIVEREN? 

Als het direct voordeel oplevert

Als het voordeel aanspreekt en ertoe doet!

Als dit voordeel makkelijk te bereiken is…



WANNEER LAAT JOUW PUBLIEK ZICH 
(MISSCHIEN) OVERTUIGEN?

Als jouw boodschap eenduidig is en 
“aantrekkelijk”:
Dus …bouw het logisch op (kop-romp-

staart)
Dus …gebruik kernwoorden
Dus… verzin oneliners

Als jij als presentator geloofwaardig bent



WANNEER BEN JIJ GELOOFWAARDIG?

Als je deskundig bent (en oogt)

Als je “in control” bent

Als je niet opdringerig bent, maar gelijkwaardig

Als je niet te lang praat….

Als je geen “robot” bent….



OVERTUIGENDE LICHAAMSTAAL

Straal enthousiasme en overtuiging uit!

Een glimlach doet wonderen…

Kijk iedereen in de ogen

Zorg dat je (actief)staat zoals je publiek je het 

liefst ziet staan…



OVERTUIGEND SPREKEN

 Varieer in toonhoogte: 
Laag = serieus , hoog = grappig, emotioneel

 Varieer in volume
Eerst luid = aandacht trekken, dan zachter = aandacht 

vasthouden

 Varieer in tempo
Niet te snel en gebruik pauzes om de nadruk te leggen

 Op een natuurlijke manier…
Die bij je past, zodat je nog uren kunt doorpraten…

 Spreek direct, positief en vriendelijk



EMOTIE BOVEN RATIO

Omdat gevoelens langer en beter blijven hangen

Omdat emoties meer energie en activiteit mobiliseren

Omdat gevoelens overtuigender zijn en meer engageren 



TOT SLOT: 5 TIPS!

 Bereid niet te lang voor, wees spontaan en echt

 Weet om welk “voordeel” het gaat

 Bouw aansprekende oneliners in!

 Laat het betoog niet (te)lang duren

 De eerste indruk is beslissend, de laatste beklijft!
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