
 
 

 

Training Effectief presenteren in de zorg 

Met overtuiging collega’s in beweging krijgen voor jouw 

doelstellingen 

Deel je regelmatig verbetervoorstellen of vakkennis met de werkvloer, maar merk je dat dit niet altijd 

opgepakt wordt? Het informeren en meekrijgen van groepen collega’s vereist specifieke vaardigheden. 

De manier waarop je informatie overbrengt is daarbij essentieel. Leer hoe je jezelf en jouw plannen 

aantrekkelijk presenteert met een interactieve bijeenkomst én vergroot jouw impact op de werkvloer! 

Over de training Effectief presenteren in de zorg 
Tijdens deze training ga je aan de slag met het vergroten van jouw presentatievaardigheden. Je leert 

hoe je persoonlijke kwaliteiten en beproefde technieken inzet voor een succesvolle presentatie. 

De trainer neemt je stap voor stap mee aan de hand van casuïstiek uit jouw eigen praktijk. Je oefent met 

verschillende presentatievormen en leert hoe je met jouw presentatie aansluit bij verschillende 

doelgroepen in verschillende praktijksituaties. Daarbij gaan we ook in op persoonlijke en praktische 

barrières, zodat je je vertrouwd voelt om het geleerde toe te passen in de organisatie.  

 

Georganiseerd in samenwerking met De Presenteerschool 
Q-Academie biedt deze incompanytraining aan in samenwerking met De Presenteerschool, een bureau 

dat professionals helpt bij het verbeteren van hun presentatievaardigheden.  

 

 

Na afloop van de training: 
− Ken je jouw krachten en valkuilen bij het geven van presentaties. 

− Weet je hoe je jezelf en jouw boodschap krachtig presenteert op een manier die bij jou en jouw 

doelgroep past. 

− Weet je hoe je een presentatiestructuur opzet die bijdraagt aan het behalen van je doelstellingen. 

− Weet je hoe je een presentatie geeft die aansluit bij de situatie, belangen en mogelijkheden in de 

organisatie. 

− Weet je met welke technieken je toehoorders kunt enthousiasmeren en overtuigen. 

− Kun je vakkennis kernachtig en begrijpelijk uitleggen aan collega’s. 

− Heb je geoefend met de benodigde vaardigheden om in jouw organisatie verschillende soorten 

presentaties te geven. 
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Programma  

Dag 1 

 

1. Persoonlijk startpunt  

− Jouw positie en rol in de organisatie 

− Inzicht in persoonlijkheid en communicatiestijlen 

− Presenteren op een manier die bij jou past 

− Jezelf stevig positioneren in 1 minuut 

 

2. Jouw presentatie voorbereiden 

− Situatie en doelgroep analyseren 

− Doel, kernboodschap en vorm bepalen 

− Inzicht in ieders rol, positie en belangen 

− Randvoorwaarden in kaart brengen 

− Passende presentatiestructuur opzetten 

 

3. Presentatievaardigheden  

− Inspelen op verschillende omstandigheden en 

doelgroepen  

− Jouw boodschap krachtig en overtuigend brengen  

− Hoe enthousiasmeer je collega’s? 

− Hoe zorg je voor voldoende interactie? 

− Presentatie voorbereiden 

 

Praktijkopdracht 

Na trainingsdag 1 rond je de voorbereiding op de 

presentaties van trainingsdag 2 af.   

 

 

Dag 2 

 

4. Een presentatie om collega’s te informeren  

− Kennis op een aantrekkelijke manier overbrengen 

− Hoe leg je de stof uit? 

− Aansluiten bij de belevingswereld en 

mogelijkheden van collega’s 

− Hoofd- en bijzaken scheiden 

− Hoe zet je deze presentatievorm effectief in?  

− Welke doelen kun je met deze presentatievorm 

bereiken? 

 

5. Een presentatie om collega’s te overtuigen 

− Kennis vertalen naar een strakke pitch  

− Hoe overtuig je collega’s? 

− Beïnvloedingsstrategieën 

− Herkennen van en omgaan met weerstand 

− Hoe zet je deze presentatievorm effectief in?  

− Welke doelen kun je met deze presentatievorm 

bereiken? 

 

6. Persoonlijk actieplan 

− Hoe kijk je terug op jouw ontwikkeling? 

− Hoe ga je het geleerde in de praktijk toepassen? 

− Aan welke ontwikkelpunten ga je werken? 

 

Tijdens de training oefen je de vaardigheden op 

basis van casuïstiek uit jouw eigen praktijk.   

 

 

Praktische informatie 
 

Incompany: deze training bieden wij incompany aan. Wij maken de training dan op maat, geheel naar 

jouw wensen. 

 

Voor wie is deze training bedoeld? Zowel startende als (meer) ervaren medewerkers van 

zorgorganisaties die hun presentatievaardigheden (verder) willen ontwikkelen.  

 

Trainers: Stephan Borggreve & Robbert Land, eigenaren en trainers van De Presenteerschool. 

 

Investering: afhankelijk van het programma. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en/of een 

prijsvoorstel. 

 

Meer informatie: je kunt contact opnemen met Q-Academie op 088 - 102 09 50 of via 

informatie@qacademie.nl. 
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