Presentaties en trainingen die ‘kleven’
Versterk nu uw impact met inzicht, technieken en (e-)Tools

Betaalbaar bedrijfsadvies en opleidingen op maat van uw bedrijf en mensen

boodschap onthoudt, en dat deelnemers de
boodschap achteraf ook getrouw kunnen
reproduceren, voor zichzelf of hun omgeving.

Opzet
Teamleiders, sprekers, trainers, coaches zijn
vaak vaktechnische specialisten, die net
omwille van hun know-how in een didactische
opdracht rollen, zonder in didactiek gevormd te
zijn. Ze staan allemaal voor zelfde uitdagingen,
zoals:
hoe zorgt u er maximaal voor dat
•
•
•

Analoog of digitaal?
Inzicht, technieken en tools

U krijgt meer inzicht in hoe geheugens werken,
en dus: hoe u er zelf voor zorgt dat deelnemers
aan uw presentatie uw boodschap onthouden
en herinneren.

U kan tijdens een presentatie, vergadering of
training niet altijd en overal technische
hoogstandjes uithalen. Daarom kiezen we er in
dit programma voor om naar eenvoudige
analoge middelen te grijpen: u leert
structureren in een Mindmap op de achterzijde
van een kasticket, post-its zijn een luxe...
Visualiseren kan op ontzettend veel manieren,
PowerPoint is slechts één instrument (waarvan
we vooral enkele grenzen verkennen)…

En u maakt vooral ook kennis met, en gaat aan
de slag met communicatietechnieken,
werkvormen en tools waarnaar u vanaf de
voorbereiding tot de handout kan terug
grijpen, net om uw doelen te bereiken, d.i.:

U krijgt uiteraard ook informatie over
beschikbare (vooral freeware) e-Tools, die de
‘kleefkracht’ van uw presentaties en trainingen
extra kunnen versterken, Tools, geen doel op
zich…

Heeft
u
informatie
leren
structureren en presenteren in een
MindMap, en heeft u zicht op de
voordelen van e-MindMappen en
aantrekkelijke programma’s

ingestelde deelnemers aan uw
presentaties (cfr. MBTI). PowerPoint is

In dit programma krijgt u meer inzicht in hoe
verschillende mensen verschillend leren, en
dus: hoe u ervoor kan zorgen dat uw informatie
door de deelnemers gevat wordt, binnen komt.

‘het publiek’ na uw ‘presentatie’ écht
snapt wat u bedoelde
het onderscheid door heeft tussen uw
kernboodschap en bijkomstigheden, en
de deelnemers ’s anderendaags uw
bondgenoot zijn in de transfer naar de
praktijk, door uw boodschap uit te
dragen of zelf in de praktijk te brengen?

Zorgen voor ‘kleefkracht’…, want u wil, zoals
elke spreker, dat uw boodschap bij mensen blijft
hangen, dat ze binnen komt, dat het publiek de

Wat doe je (nog) beter na deze
workshop?

•

Na deze training
•

deelnemers die uw informatie opnemen,
onthouden en zich actief herinneren.

Beschikt u over (nog) meer inzicht
en technieken om in te spelen op de
de verschillende manieren waarop
deelnemers informatie opnemen,
hun zgn. leervoorkeuren

•

Onderkent u nog meer de kracht van
Visual Story Telling, en weet u
visualiseren in te zetten ten bate
van zowel de Sensing als de Intuitive

niet langer uw enige veilige haven,
zorgenkind of ergernis: u heeft
alternatieven!
NB Dit programma is geen IT opleiding. U krijgt
geen PC-klas. Demo’s worden gegeven vanaf de
centrale Pc van de trainer.
U heeft dus ook gen PC of tablet nodig.

Programma
I Waarom structuur, beelden en klank de informatie-overdacht voor verschillende
deelnemers anders ondersteunen (en hoe u hierop als ‘trainer’ inspeelt)
II Structureren door MindMapping
Het principe
Een eerste analoge MindMap maken
e-MindMappen: software, specifieke mogelijkheden voor presentaties & trainingen. Demo FreeMind en MindManager

III Story Board, de koppeling tussen tekststructuur en beeldmateriaal
IV Visual Story Telling en Visual Media
Beelden en beeldtaal versterken elkaar, maar zijn niet uitwisselbaar
Voorkom PowerPoint Poisening: tips & tricks

V Handouts
Handouts in e-MindMapprogramma’s (demo FreeMind en MindManager)
Handouts in PowerPoint: dia’s, notitiepagina’s, handoutsjabloon

Is dit een programma voor u?
Bent u een teamleider, trainer, coach, dossier- of projectbeheerder? Ontwikkelt en/of geeft u presentaties of trainingen? Vindt u het ook
niet evident om uw boodschap duidelijk en gestructureerd over te brengen zodat er ’s anderendaags nog wat van overblijft?
Ja op één van deze vragen? Dan bent u ongetwijfeld geholpen met dit programma.
Duur training

Vereiste voorkennis

2 dagen

geen

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor meer informatie over deze training of andere
werkvormen waartoe dit thema zich leent, zoals key note speech, coaching enz.
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