


The show must go on(line)!
We kunnen er niet onderuit, het is crisis! 
Dit is iets wat ik me niet had kunnen bedenken. Na de persconferentie van 

onze premier op donderdag 12 maart wisten we dat alles voor de komende 

dagen en weken anders zou gaan worden. Hoelang deze crisis aan gaat 

houden weet niemand, maar dat we de aanpak van werken moeten 

veranderen de komende tijd dat staat vast.

Niet meer naar kantoor, overleggen met collega’s, samen lunchen en 

tafeltennissen. Thuiswerken, nieuwe plannen maken voor de komende tijd 

en meetings, brainstormsessies en klantafspraken via video-calls. 

We zitten met werkend Nederland in hetzelfde schuitje. Online moeten we 

onszelf goed presenteren. Onder andere naar collega’s toe, (potentiele) 

klanten en andere stakeholders.

In dit e-book leg ik in 10 stappen uit hoe je indruk 

kunt maken met online presenteren!

Met vriendelijke groet,

Ferry Pereboom

FERRY PEREBOOM

Oprichter 

//

PPT Solutions



chatten

videobellen

TIP 1: De software
Het belangrijkste wat ik je kan meegeven 

voor de software die je gaat gebruiken voor 

online video-calls: Maak een keuze!

Daarmee bedoel ik dat iedereen binnen je organisatie 

dezelfde software gebruikt. Wij hebben om onze 

meetings te houden met Microsoft Teams. Dit een 

standaard applicatie binnen Office 365. De meeste 

zakelijke bedrijven maken hier gebruik van. Wanneer 

je met iemand extern een video-call inplant en 

diegene heeft geen Microsoft Teams, dan is dat geen 

probleem. je verzend een link naar diegene en bij het 

klikken op de link opent een webbrowser, met alle 

functionaliteiten voor een goede video-call.

Andere veel gebruikte software die je kunt gebruiken 

zijn WebEx, Zoom, Google Hang-out  en Skype.

Note: 

In hoofdstuk 9 vind je meer informatie 

over de etiquette van online presenteren.

→

scherm 
delen



TIP 2: 

Duidelijke 

agenda en 

structuur
Veel presentaties die worden 

gegeven zijn chronologisch. 

Dat wil zeggen, dia voor dia 

wordt getoond.

Wanneer er meerdere personen 

deelnemen aan de meeting, wil je 

voorkomen dat er onduidelijkheden 

zijn. Door elkaar heen praten lukt in 

een face-to-face meeting niet, maar 

in een video-call al helemaal niet. 

Maak daarom een duidelijke agenda 

en zet daarachter hyperlinks, zodat 

je naar het desbetreffende hoofdstuk 

kunt navigeren als dat nodig is. 

Op deze manier kan je aan het begin 

van de meeting al verwachtingen 

scheppen. Tijdens de meeting kun je 

ook makkelijk navigeren door de 

presentatie heen, wanneer daar 

vraag naar is. 

▹ Je PowerPoint presentatie 

gebruik je net zoals een website.

→

HYPERLINKS AANMAKEN 

IN POWERPOINT

1

2
3

4

Selecteer een tekenvorm of foto op de 

dia. Ga hierna naar de tab ‘Invoegen’ en 

dan naar ‘Koppelingen’ of ‘Hyperlinks’.

Dit kan ook via ‘Rechtermuisknop’; 

‘Hyperlink’ of ‘Koppelingen’, op het 

object of de foto.



TIP 3: Keep it simple, stupid
Op de meest foute PowerPoint presentaties zien we heel veel bulletpoints

met heel veel tekst. Dat werkt zowel offline als online niet effectief.
→

Wij hanteren altijd de KISS methode. Houd het 

simpel. Een krachtige boodschap is beter dan 

2, 3 of meerdere boodschappen op één slide. 

Op een groot scherm kan je meerdere animaties op 

één slide plaatsen. Kies er online voor om je 

boodschap dia voor dia te presenteren.

Wanneer je presenteert op 

een groot scherm, hanteren 

wij maximaal 6 bulletpoints. 

Als je online presenteert 

raden we aan om maximaal 

3 bulletpoints te gebruiken.

KRACHTIG WOORD
Korte zin, maximaal in twee

regels in een kleiner font.

voorbeeld



TIP 4: 

UX design 
UX design wordt veel bij websites gebruikt. 

Bij PowerPoint presentaties hoor je er eigenlijk 

vrijwel nooit over. Toch kan het erg goed van 

pas komen.

Allereerst, wat is UX?

UX staat voor user experience, ook wel gebruikerservaring 

genoemd. Je wilt de gebruikers sturen in hun gedrag, 

zodat je ze meeneemt door jouw presentatie en dat je ze 

kan sturen naar het doel van jouw presentatie. Dat doel 

bijvoorbeeld zijn; product of dienst verkopen, informatie 

delen, inspireren en tot actie aanzetten.

Hoe pas je het toe in jouw 

PowerPoint presentatie?

Uit het onderzoek blijkt dat mensen 

lezen in een Z vorm. Zie afbeelding 1*. 

In afbeelding 2* en 3* zie je hoe je dat 

het beste kunt toepassen voor jouw 

presentatie. Begin met het belangrijkste 

bovenaan. Eventueel kun je rechts een 

afbeelding toevoegen, die aansluit bij de 

tekst. Onder de koptekst kun je vervolgens 

max. 3 bulletpoints plaatsen. 

→

Korte zin in groot font

Korte opsomming in kleiner font

Korte opsomming in kleiner font

Korte opsomming in kleiner font

Korte zin
groot font
Korte opsomming

Korte opsomming

Korte opsomming
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Wat kan je 
goed lezen?

Wat kan je 
goed lezen?

TIP 5: Fonts & Contrast
Het is zeer belangrijk om goede fonts te gebruiken, 

zowel de grootte als het type font. Als de toehoorder 

het niet makkelijk kan lezen is hij of zij afgeleid en 

missen zij delen van jou verhaal, waardoor ze 

uiteindelijk afhaken om goed te luisteren.

→

Font type:

Kies voor een schreefloos font. 

Wij raden de volgende aan: 

Arial, Calibri of Segoe UI.

Font grootte:

We raden aan om font size 30 

te gebruiken. Je kunt natuurlijk 

wat spelen met de groottes. 

Het minimum wat wij gebruiken 

is font size 20.

Naast de fonts is het contrast

in je presentatie zeer belangrijk. 

Wij hebben veel contrasten 

getest en online werkt zwarte 

letters op een witte achtergrond 

het beste. Werk je met een 

template van je organisatie en 

staan de kleuren daar al in vast, 

kies dan de meest rustige slides 

wat betreft contrast.

2
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Let op het 

contrast van 

je kleuren 



TIP 6: 

Sterke visuals
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden… 

Bedenk goed welke boodschap je wilt 

vertellen en zoek daar een passende 

visual bij. Simpel eigenlijk hé?"

→

Een foto over het hele scherm maakt meer 

impact, dan een kleine foto. Let er dan ook 

op dat de kwaliteit van de foto optimaal is. 

Het ziet er niet goed uit als de foto 

onscherp is en het staat niet professioneel.

Tip: Je kunt gratis sterke visuals downloaden 

op de website van Unsplash.

KRACHTIGE 

BOODSCHAP
Korte zin, maximaal in twee

regels in een kleiner font.

voorbeeld

www.unsplash.com

http://www.unsplash.com/


TIP 7: Snel, sneller, snelst
Alles moet snel in crisistijd, maar achter het maken van een PowerPoint 

presentatie zit altijd haast. We horen vaak genoeg dat een presentatie 

maken nachtwerk is geworden.

→

Tip 1 die ik hier over wil geven is eigenlijk heel simpel. Begin op tijd!

Tip 2 is ook simpel: Download Slidebuilder. Dat is de PowerPoint plug-in 

van het moment, waarmee je binnen no-time indrukwekkende presentaties 

maakt. Binnen enkele seconden heb je het geraamte van je presentatie 

staan. Het invullen van de teksten is daarna zeer gemakkelijk.

Meer informatie 

over Slidebuilder

https://pptsolutions.nl/slidebuilder/


TIP 8: Doelen behalen
Voordat je begint met het maken van je 

presentatie, moet je nadenken over de 

doelstelling en de doelgroep van je presentatie.

Heb je dat nog niet gedaan? Stel jezelf dan deze vragen:

1. Waarom geef ik deze presentatie?

2. Wat is de doelstelling die ik wil bereiken?

3. Voor wie geef ik de presentatie?

Als je het antwoord op deze vragen weet, kun je een 

doelgerichte presentatie maken, gericht aan jouw 

doelgroep en eindigen met een specifieke call-to action.

Laat jouw doelgroep in actie komen!

→

G E T

LET’S

M O V I N G



CONFERENCE CALL BINGO

TIP 9: 

Presentatie etiquette
We hebben een handige checklist gemaakt voor 

als je online gaat presenteren tijdens een video-call.

De checklist:

▹ Maak een agenda afspraak, zet daar een link in naar de video call

▹ Ga in een ruimte zitten, met professionele achtergrond 

en zorg voor goede belichting

▹ Als je omgeving wat rommelig is, klik dan op 

‘Mijn achtergrond vervagen’

▹ Doe kleding aan die je ook tijdens de fysieke afspraak aan zou doen

▹ Check of de camera en het geluid goed werken

▹ Open van tevoren de files die je tijdens de meeting wilt laten zien

▹ Bel op tijd in

▹ Schep verwachtingen tijdens het gesprek

(bijvoorbeeld door een interactieve agenda te delen)

▹ Presenteer je PowerPoint in afspeelmodus

▹ Bied mogelijkheden voor een discussie

▹ Stel gerichte vragen aan personen, of maak een rondje en noem 

iedereen bij zijn/haar naam

▹ Eindig op tijd volgens planning

▹ Zorg ervoor dat je de conference call bingo niet hanteert ☺

→

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑



TIP 10: Stuur je gesprek
Iemand laten uitpraten is iets dat we als normaal 

beschouwen, maar niet altijd doen. Je zal merken 

tijdens een video-call dat door elkaar heen praten 

voor nog meer chaos zorgt dan bij een 

face-to-face ontmoeting.

Zorg ervoor dat één iemand de leiding heeft in het gesprek. 

Geef aan dat er ruimte is voor vragen na je presentatie. Als er 

toch een dringende vraag is, kan diegene zijn of haar hand 

omhoog steken voor de camera. Geef diegene de ruimte om 

de vraag te stellen.

→

Heb je een vraag voor de hele 

groep? Geef dit aan en zeg dat 

je een rondje maakt. Benoem 

tijdens het rondje steeds de 

naam van de persoon die je het 

woord geeft, zodat die daarna 

zijn mening kan geven.



Maak online indruk!
Ons dagelijkse kantoorritme is veranderd, maar het 

biedt ook vele kansen om efficiënter te gaan werken en 

de online mogelijkheden beter te gaan benutten.

Er zijn voldoende mogelijkheden om online indruk te 

maken met een (PowerPoint) presentatie. 

Waar kunnen wij mee helpen?

1. Omzetten van je presentatie naar online maatstaven

2. Volg online cursussen, zodat je alles zelf kunt leren

3. Maak gebruik van de PowerPoint plug-in Slidebuilder, 

zodat jij en/of je hele team snel indrukwekkende 

presentaties kunnen maken

www.pptsolutions.nl

We helpen je graag!

http://www.pptsolutions.nl/

