
Ontdek de kracht
van vertrouwen

Senior Training 
Presenteren 

vanuit 
Verbinding

Door: Norbert Netten



'Hoe is het mogelijk dat een goed onderbouwd voorstel, 
een doordacht idee of een uitstekende oplossing, soms zo 
weinig positieve respons krijgt, zelfs weerstand oproept 
en vervolgens van tafel wordt geveegd?'

In de training ontdek je de nieuwe methode:

PRESENTEREN VANUIT VERBINDING 

Door in verbinding te presenteren versterk je het vertrouwen dat 

anderen van je nodig hebben om bereid en in staat te zijn om 

met je mee te denken en in te stemmen. 



Relevantie Presenteren vanuit Verbinding

Presenteren vanuit Verbinding is relevant in onder andere de volgende situaties:

• Je bespreekt de voortgang van een project. Je hebt support nodig om verder te kunnen. Die krijg je niet. 

• Je zit in een salestraject bij een klant. Je botst tegen weerstand. Je komt er niet goed doorheen. 

• Je bespreekt een oplossing in je team. Je krijgt er de handen niet voor op elkaar. 

• Je brengt een idee in tijdens een meeting. De respons is lauw. 

• Je zoekt steun bij het management voor een belangrijke innovatie. Die krijg je niet.

• Je presenteert een nieuwe strategie in je team. De discussie gaat compleet de verkeerde kant op. 

• Je polst je manager over een, in jouw ogen, goede oplossing voor een probleem. De reactie is afwijzend. 

• Je gesprekspartners zijn vaak reactief, wanneer jij iets inbrengt. Je wilt juist dat ze actief meedoen. 

Relevantie
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Waarom krijg je geen instemming?
De TOP 5 misvattingen over presenteren

1: ALS DE INHOUD GOED IS, KRIJG IK INSTEMMING.

Realiteit: Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Het gaat bij overtuigen niet alleen om de 

inhoud. Hoe je iets brengt, heeft vaak meer impact dan wat je zegt. 

2: ALS IK REKENING HOUD MET DE BELANGEN VAN ANDEREN, KRIJG IK INSTEMMING

Realiteit: Rekening houden met belangen is cruciaal voor het verkrijgen van acceptatie, maar het is slechts 

een van de vier criteria waarop mensen besluiten ‘ja’ te zeggen. Mis je een van de andere drie, dan is de 

kans groot dat ze ‘nee’ zeggen. 

3: ER IS GEEN RATIONELE REDEN OM MIJN VOORSTEL AF TE WIJZEN. HET IS GOED 

ONDERBOUWD. 

Realiteit: Instemming wordt niet alleen gegeven op basis van goede onderbouwing. Zaken als vertrouwen, 

respect en belangen, zakelijk en persoonlijk, spelen vaak een grote rol. 

4



Waarom krijg je geen instemming?
De TOP 5 misvattingen over presenteren

4: ALS IK VOLLEDIG BEN (ALLES ERIN STAAT), SNAPPEN ZE HET EN KRIJG IK 

INSTEMMING.

Realiteit: Het is belangrijk om de hoeveelheid informatie af te stemmen op wie er tegenover je 

zit en op wat je gesprekspartners op dat moment van je nodig hebben om met je te kunnen en 

willen instemmen. Soms gaat dat helemaal niet om inhoud, maar bijvoorbeeld om vertrouwen of 

respect. Dat krijg je niet door volledig te zijn. 

5: ALS ONZE RELATIE GOED IS, DAN KRIJG IK INSTEMMING (GUNFACTOR). 

Realiteit: Een goede relatie verhoogt de gunfactor, maar het is geen garantie voor instemming. 

Belangen, principes en vertrouwen kunnen zwaarder wegen.
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Als de misvattingen niet werken, 
wat werkt dan wel?

Voordat de mensen met wie je in gesprek bent of aan wie je een presentatie geeft ‘ja’ 

kunnen en willen zeggen tegen je voorstel, willen ze eerst met je overleggen. Ze willen je 

persoonlijk spreken. Waarom is dat zo? Is het vaak immers niet veel effectiever om een 

voorstel te sturen, in pdf of in PowerPoint? 

De belangrijkste reden voor persoonlijk contact is dat je gesprekspartners 

het nodig hebben om bepaalde zaken te checken voordat ze met je 

instemmen. Die ‘checks’ gaan niet alleen over inhoud, maar ook over jou, 

als persoon. 

Checks maken doen de meeste mensen op de ‘achtergrond’. Het is een onbewust proces. 

Voordat we naar de checks gaan, maken we  eerst nog een belangrijke zijstap.
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Iedereen probeert elke dag anderen te 
overtuigen. Dat is de essentie van presenteren. 

Veel mensen denken bij presenteren aan iemand die voor een grote groep staat en een 

monoloog houdt. Denk aan een TED-talk. Dat noemen we bij de Kracht van Verbinding een ‘Large 

Room’ presentatie. Het percentage Large Room presentaties is minder dan 1% van het totaal 

aantal presentaties dat elke dag in organisaties gegeven wordt. De meeste presentaties zijn Small 

Room presentaties (97%). Dat zijn inleidingen tijdens overleg, interactief, met of zonder 

PowerPoint. Iedereen geeft Small Room presentaties. Soms zijn die formeel, bijvoorbeeld om een 

oplossing te presenteren. Soms zijn ze informeel, om een mening te polsen. 

Small Room presentaties zijn altijd interactief. Daarom gebruiken we het woord 

gesprekspartners (actief) in plaats van toehoorders (passief). Het doel is niet om inhoud goed over 

te dragen - dat is een middel - maar om vertrouwen te vergroten, zodat je gesprekspartners met 

je meedenken en instemmen. Verbinding is de sleutel om dat te bereiken. 

Iedereen geeft Small Room presentaties, vaak meerdere keren per dag. 
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De 4 checks die je gesprekspartners maken

1. Congruentie-check. 
Je gesprekspartners checken of dat wat jij zegt klopt met wie jij bent, of je transparant en 

oprecht bent. Als dat zo is dan wek je vertrouwen. 

2. Respect-check. 
Je gesprekspartners checken of je hen respecteert. Als dat zo is, dan neemt hun bereidheid 

toe om naar je te luisteren en wat je zegt serieus te nemen. 

3. Belangen-check. 
Je gesprekspartners checken of je rekening houdt met hun belangen en die van de mensen die 

zij vertegenwoordigen. Als ze dat ervaren, dan vergroot dat hun acceptatie van de inhoud. 

4. Geloofwaardigheid-check. 
Je gesprekspartners checken of je competent bent, of je in staat bent te doen wat je belooft 

en wat volgens hen nodig is. Als dat zo is, dan ben je in hun ogen geloofwaardig. Dat betekent 

overigens niet dat ze het ook met je eens zijn. 

Natuurlijk krijg je ook vaak genoeg instemming wanneer niet alle 

vier de checks positief uitvallen, maar als je GEEN instemming 

krijgt, dan ligt dat ALTIJD aan het feit dat een van de checks 

NEGATIEF is. 

De enige uitzondering hierop is wanneer je instemming krijgt, 

maar die door anderen met meer macht wordt teruggedraaid. 



De 4 dimensies van 
verbinding

Nu duidelijk is wat je gesprekspartners checken, is de vraag hoe ze dat doen? 

Immers, als je dat weet, dan kun je bepalen wat jij zelf kan doen om ervoor te 

zorgen dat er achter alle vier de checks bij jou een vinkje komt te staan. 

IN DE KRACHT VAN VERBINDING METHODE IS EEN CHECK EEN

‘DIMENSIE VAN VERBINDING’.

In het schema hiernaast staan de vier dimensies van verbinding aangegeven 
(van linksboven af, met de klok mee).

Wanneer de verbinding in alle vier de dimensies sterk is, dan creëer je 

bereidheid en instemming. Je bent op een authentieke, krachtige en verbonden 

manier overtuigend. 
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 De Congruent-
check

De verbinding met jezelf houdt in dat wat je zegt klopt met wie je bent en met wat je op dat moment 

uitstraalt. Je bent transparant. Wanneer dat het geval is, dan is er niets in je gedrag dat afleidt van wat je zegt, 

van de inhoud. Dat geeft anderen het vertrouwen dat je achter je eigen woorden staat. We onderzoeken het 

effect op anderen van:

- Wat je lichaam laat zien? Lichaamstaal en lichaamsbewustzijn

- hoe je stem klinkt?  Ontdek je natuurlijke, gevarieerde stem. 

- wat je uitstraalt? Vergroot de dynamiek tussen ontspanning en inspanning.

- de scherpe kantjes van je karakter (bijv. ongeduldig, betweter, zorgelijk).

Of …

      Programma dag 1: De verbinding met jezelf



 De Respect-
check

- De wijze waarop jij hen betrekt door (oog)contact te maken en houden, ook (vooral) wanneer je veel gebruikt maakt van dia’s. 

- hoe jij op ze afstemt, ook wanneer de groep diverse interesses en belangen heeft.

- jouw oprechte belangstelling en interesse voor wie zij zijn.

- hoe jij waardering en respect toont, door je in hen te verplaatsen. 

De tweede belangrijke reden waarom je gesprekspartners je willen zien en spreken om te overleggen over jouw idee, voorstel of

oplossing, is dat ze willen checken of jij respect hebt voor wie zij zijn. Ze doen de respect-check. De uitkomst van die check kan 

grote invloed hebben op hun bereidheid met je mee te denken en in te stemmen met je voorstel. We onderzoeken het effect op 

anderen van:

Of …

Programma dag 2: De verbinding met anderen



      De Belangen-
check

- jouw bereidheid naar hen te luisteren en wat ze inbrengen serieus te nemen.

- je vermogen je te verplaatsen in hun belangen.

- je vaardigheid om problemen en patstellingen op te lossen met win-win onderhandelen

- je begrip en compassie voor hen gevoeligheden, zorgen en angsten

Voordat anderen je voorstel inhoudelijk accepteren, doen ze de belangen-check. Ze willen ervaren dat hun belangen 

door jou serieus genomen worden en dat die in je voorstel verwerkt zijn. Als de uitkomst van de belangen-check 

positief is, accepteren ze je voorstel. Is de uitslag negatief, dan ontmoet je weerstand en afwijzing. Acceptatie op 

inhoud is de derde voorwaarde om instemming te krijgen. We onderzoeken het effect op anderen van:
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Of …

       Programma dag 3: Inhoud verbinden met 
anderen



      
De 

Geloofwaardig
-heid-
check

- jouw vertrouwen in de inhoud, zonder jezelf te overschreeuwen of in te houden.

- jouw vermogen de waarde van wat je presenteert over te brengen.

- je beheersing van technieken als storytelling, om ze mee te nemen in een beleving.

_ je bezieling en hoe je die ‘tastbaar’ maakt in wat je doet en zegt.

De vierde belangrijke reden waarom je gesprekspartners je ‘live’ willen ontmoeten om jouw idee, voorstel of oplossing te 

bespreken, is dat ze willen checken of je geloofwaardig bent. Ze doen de geloofwaardigheid-check. Is die positief, dan wil dat 

nog niet zeggen dat ze het met je eens zijn, maar wel dat ze vertrouwen dat je competent bent. We onderzoeken het effect 

op anderen van:

Of …

Programma dag 4: Verbinding met de inhoud



Kennismaking/intake met de trainer: Norbert Netten

Bespreek welke casus c.q. Presentatie je gaat voorbereiden. Kies uit:
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De training wordt gegeven door Kracht van Verbinding grondlegger 

Norbert Netten. Netten gaf zijn eerste presentatietraining in oktober 

1990. Hij coachte sindsdien enkele duizenden professionals in het 

verbeteren van hun (persoonlijke) presentatie, imago en 

effectiviteit. 

 

Bespreek met Norbert Netten welk type presentatie voor jou relevant is en
waar je het meeste van gaat leren. 

VOORAFGAAND AAN DE 
TRAINING:
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Vragen over de training? Mail of bel me: 

norbert@krachtvanverbinding.org

+31(0)851308585

 

Heel veel zelf oefenen en van elkaar leren!

+ Demo’s door trainer
+ Opdrachten uitwerken
+ Gedegen methodiek
+ Tijd voor reflectie

+ Eerlijke feedback
+ Open interactie

+ Soms confronterend
+ Maar ook veel lachen

TIJDENS DE TRAINING:

mailto:norbert@krachtvanverbinding.org


  

Deelnemers over Presenteren vanuit verbinding:

Norbert is ongelooflijk competent en deskundig. Hij geeft bijzonder bruikbaar en praktisch advies. Ik heb 

erg veel geleerd en ik heb genoten! Jacob - IT-consultant

Het meest waardevol vond ik het afstemmen van alle verschillende losse eindjes van presenteren in een 

gedegen en goed onderbouwde theorie en overkoepelende structuur. Jessica-Senior accountmanager

Om tijdens de training door een ervaren expert en onafhankelijke buitenstaander gecoacht te worden op 

mijn persoonlijke presentatievaardigheden, was heel erg verfrissend. De ruimte was elke dag gevuld met 

positieve energie. Florian-Data analist

Reserveer je plek. Klik hier voor data en info.

NA DE TRAINING:

https://krachtvanverbinding.org/cursussen-blended-learning/senior-training-presenteren-vanuit-verbinding/

