Van bullet naar beeld
Door Norbert Netten
Stel, je wilt een nieuwe tv kopen. Je loopt een elektronicawinkel binnen en tot je verbazing zie je nergens
een tv. De verkoper vraagt je achter een pc plaats te nemen. Hij laat je een PowerPointpresentatie zien
die voor het overgrote deel bestaat uit productspecificaties, aangevuld met enkele plaatjes van
toestellen. Hoe lang blijf je zitten? Niet lang, denk ik. Televisies wil je zien, je wilt beeld zien.
De volgende dag ga je naar een congres. De eerste spreker heeft een klein half uur. Dat is de tijd die hij
heeft om informatie over te dragen. Jij komt voor die informatie. Daar betaal je voor. Hij laat je echter
niets zien. Net als de verkoper in de onrealistische elektronicawinkel neemt hij je mee naar zijn pc en toont
hij je zijn inhoudelijke informatie, zin voor zin, bullet voor bullet. Hoe lang blijf je zitten? Waarschijnlijk de
hele presentatie en waarschijnlijk zelfs de hele dag, met veel bullet-presentaties! Bij de aankoop van een
product, zoals een tv, neem je geen genoegen met gortdroog gepresenteerde informatie. Bij de ‘aankoop’
van kennis, op een congres of seminar, doe je dat wel! En dat terwijl het zo makkelijk anders en beter kan.
Zowel bij een product als bij een presentatie is er altijd inhoud en verpakking. Verpakking bij presentaties
is de ‘vorm’ waarin inhoudelijke informatie verpakt wordt. Dat zijn structuur, taal en beelden (dia’s). En
het is de wijze waarop jij je lichaam en stem gebruikt ter ondersteuning van de presentatie. Inhoud moet
altijd verpakt worden om geschikt gemaakt te worden voor de ‘klant’. Ook dia’s met veel tekst erop is een
vorm van verpakking, alleen niet zo’n aantrekkelijke.
In de showroom van een normale elektronicawinkel staan televisietoestellen. Die staan aan, zodat de klant
kan zien wat het product hem biedt. Naast, of op de toestellen (stickers) staan de belangrijkste
specificaties. Alle andere inhoudelijke, technische informatie staat vaak in een brochure. Als we dit
doortrekken naar presenteren, dan betekent dat dat het belangrijkste deel van je presentatie bestaat uit
wat je laat zien. Dat doe je allereerst met taal, door gebruik te maken van praktijkvoorbeelden, anekdotes,
metaforen en andere taalmiddelen. Die kunnen ondersteund worden met afbeeldingen op dia’s, maar des
te minder je daarvan nodig hebt des te boeiender de meeste presentaties zijn. De belangrijkste informatie
die naast de TV staat, is de informatie die deel uitmaakt van je presentatie. Dat is wat je vertelt. De kunst
is om die inhoud te verpakken in boeiende taal, maar soms is het ook zinvol om het ‘gewoon’ te vertellen,
zonder anekdote of metafoor. Alle overige informatie gaat in de hand-out. Die presenteer je niet, hooguit
verwijs je ernaar.
Tip: wil je snel zien of je teveel tekst in je presentatie hebt? Ga naar de ‘dia overzicht weergave’ in
PowerPoint en bekijk in een oogopslag hoeveel dia’s met tekst je hebt. Zijn er dat meer dan drie, dan
presenteer je een hand-out. Haal alle dia’s met tekst uit je presentatie en maak daar een aparte hand-out
van.
PowerPoint is een uitstekend programma, maar het is ook valkuil. Het programma helpt je te structuren,
dia’s en een hand-out te maken, maar als je alle drie door elkaar husselt, dan verzwakt dat je presentatie.
Dan kun je vaak niets anders dan veel tekst oplezen. Bovendien leert PowerPoint je niet hoe je de inhoud
van je presentatie met boeiende taal kunt verpakken, zodat die beter bij je klant aankomt.

Praktijkvoorbeeld: casus uit een in-company presentatietraining voor executive managers van een grote
dienstverlenende organisatie.
Marian (gefingeerde naam) is managers van een Business-unit die bij haar klanten zorgt voor
‘schoonmaken’. Zij gebruikt de training om een presentatie te oefenen die ze kort daarop aan een
potentiele klant gaat geven. Tijdens haar presentatie geeft ze veel inhoudelijke informatie. Ze somt punten
op over de organisatie. Ze somt punten op over uitvoering en controle, over het tot stand komen van het
contract, over communicatielijnen en nog veel meer. Daarbij wisselt ze bullets af met voorbeelden van
contracten, controleformulieren, schema’s over wie wat doet en wanneer, het organogram van de
organisatie, geïllustreerd met emmertjes en bezempjes, opleukplaatjes. Zij geeft in feite een traditionele
productpresentatie. De essentie daarvan is het opsommen van inhoud, vaak geïllustreerd met plaatjes die
weinig toevoegen. De andere deelnemers vinden de presentatie van Marian vooral erg saai.
Na haar presentatie hebben we ons eerst verplaatst in de behoefte van de klant? We stellen vast dat de
belangrijkste behoefte van deze klant zeer waarschijnlijk het vertrouwen is dat zijn ruimtes goed en voor
een redelijk tarief worden schoongehouden. Deze klant wil dus betrouwbare en deskundige
schoonmakers. En hij wil dat er professioneel met klachten wordt omgegaan. De organisatie van onze
manager heeft een goede naam opgebouwd. Die hoeft in feite niet meer te worden verkocht. Haar
gesprekspartner, de klant, wil nu in feite zien dat de organisatie inderdaad betrouwbaar is en doet wat ze
beloofd en om die reden willen ze Marian ‘zien’, ervaren. Hun oordeel wordt niet afgemeten aan de mooie
brochures van haar organisatie, maar aan wat zijzelf tijdens haar presentatie laat zien. Haar persoonlijke
presentatie is daarbij belangrijker dan je misschien zou denken. Als haar uiterlijke presentatie niet ‘schoon’
is, dan geeft dat een incongruent beeld en dat kan tegen haar werken. Stel je zelf maar voor dat jouw
organisatie een schoonmaakbedrijf zoekt. Je rijdt op de snelweg en je ziet in je spiegel een busje
aankomen van een schoonmaakbedrijf. Het telefoonnummer staat er met grote letters op. Het busje is
vies, de chauffeur is een bumperklever en hij rijdt te hard. Ga je ze bellen? Wat de klant van Marian wil
zien moet congruent zijn met wat hij verwacht van een professioneel schoonmaakbedrijf. Dat zit bij haar
overigens helemaal goed. Maar het gaat niet alleen om uiterlijk. Ook de non-verbale kracht van de
presentator doet iets met de gesprekspartners. Een te zachte stem, een weifelende houding, worden vaak
onbewust opgevat als incongruenties. Ook daar moet dus aan gewerkt worden. Bij Marian was sprake van
een weifelende houding. Zelf gaf ze aan dat ze niet echt overtuigd was dat de grote hoeveelheid inhoud
echt een sterk verhaal gaf. Daar had ze een punt.
Wat heeft de ‘klant’ nodig?
hebben de eerst de belangrijkste behoeften van de klant besproken en zijn vervolgens gaan kijken hoe we
die konden ‘verpakken’. We hadden het idee dat de manager het beste kon laten zien hoe het hele proces
van contract tot schoonmaken verloopt aan de hand van een concrete casus. Hoe gaat het bij een
vergelijkbare organisatie? Omdat het in haar organisatie not-done is om over daadwerkelijk klanten te
praten hebben we besloten om een bestaande klantcasus ‘om te bouwen’. Andere naam, andere plaats,
vergelijkbaar aantal kantoren. Het is dan nog steeds een praktijkvoorbeeld, alleen de belangrijkste
herkenbaarheden zijn vervangen door fakenamen. In dat beeld, in feite een kapstokmetafoor, konden we
vervolgens alle belangrijke inhoud plaatsen. Het magische sleutelwoord bij het bepalen van de inhoud
was: doceren. In plaats van alle informatie te geven die in haar eerste presentatie zat, vertelde de manager
alleen hoe bepaalde onderdelen van het proces werden aangepakt. Daarmee kon ze prima laten zien hoe
professioneel deze organisatie dat proces aanpakt. Het beeldende ontstond vooral door de wijze waarop
ze praktijkcasus gebruikte tijdens haar presentatie. Ze nam ons als het ware mee in die organisatie, in hoe
het daar is ingericht, wie de contactpersoon is, met naam en toenaam (gefingeerd), wie het aanspreekpunt

is van de eigen organisatie (echte naam met foto). Ze gaf één voorbeeld van het professioneel afhandelen
van een klacht, een waargebeurde anekdote, maar ook weer onherkenbaar omgevormd was voor deze
presentatie. We hebben erop getraind dat zij met haar manier van vertellen ervoor zorgde dat deze
praktijkcasus ging leven, dat zij wij, de andere cursisten en ik, zich de organisatie konden voorstellen, dat
we die als het ware voor ons konden zien, net als het beeld van de tv in de showroom. Doordat haar
presentatie veel compacter en krachtiger was, veranderde haar eigen intonatie van weifelend naar
overtuigend. Zij kreeg zelf meer kracht, doordat ze nu wel in de opzet van haar presentatie geloofde.
Van de drieënveertig slides die Marian in haar eerste presentatie gebruikte, bleven er slechts zeven over.
Dat waren geen dia’s met tekst, maar scans van belangrijke documenten. Die zeven dia’s ondersteunden
de ‘boodschap’ die ze aan haar kant wilde overbrengen. Die had ze had bepaald aan de hand van de vraag:
wat heeft jouw klant nodig om met jou verder te kunnen en willen gaan? In haar geval was dat:
professionaliteit en vertrouwen.
Toen zijn we gaan kijken of haar persoonlijke presentatie overeenkwam met deze twee waarden. Ze
presenteerde in eerste instantie te enthousiast, te dwingend, een beetje als een verkoper die je beetpakt
en niet meer wil loslaten. Dat paste niet bij haar positie en bij haar leeftijd. Het verzwakte in feite haar
presentatie en het was niet congruent met de woorden professioneel en vertrouwen. Die vragen een
andere houding, meer vanuit senioriteit. Daar zijn we aan gaan werken, totdat ook haar persoonlijke
uitstraling klopte met die boodschap. De presentatie was nu zowel inhoudelijk als persoonlijk goed
afgestemd op de behoefte en de ‘cultuur’ van haar klant, de mensen met aan wie ze de presentatie kort
na de training zou geven.
Conclusie
Wanneer je een presentatie voorbereidt dan is het belangrijk om het proces te doorlopen dat vergelijkbaar
is met dat van de productie van een feitelijk product. Als productontwikkelaar denk je na wat toegevoegde
waarde voor je toehoorders of gesprekspartners zal zijn. Die toegevoegde waarde tonen zich in
functionaliteiten die voor je klant interessant zijn. Werk je op de afdeling marketing dan denk je na over
de verpakking en over hoe jij je klanten kunt bereiken. Ben je verkoper, dan ben je bezig met hoe jij je
klant kan overhalen het product te kopen. Je zorgt ervoor dat jouw persoonlijke presentatie, verbaal en
non-verbaal, dat ondersteund. De belangrijkste hulpvraag die je bij dit proces kunt gebruiken is deze:
Wat hebben mijn toehoorders nodig om met me mee te kunnen en willen gaan in wat ik van ze vraag?
Het antwoord is vaak: veel minder inhoudelijke informatie dan in de meeste presentaties zit!

