
 

Presentatie van onderzoeksresultaten (Informatiebrief 4: Presenteren)  

Het verzorgen van een goede presentatie vraagt veel voorbereidingstijd. Als je gaat proberen om 

zaken uit te leggen aan anderen kom je er vaak achter dat je het zelf nog niet helemaal snapt. Je zult 

dan opnieuw moeten lezen en het in je eigen woorden proberen te zeggen.  

Als commercieel medewerker moet jij het beste weten waar je onderzoek over gaat  

en wat de resultaten voor het bedrijf betekenen. Je moet dus tijd nemen om je voor te bereiden op 

vragen. 

WEES NIET SAAI 
Na elke 10 minuten zelf praten toon je 10 minuten plaatje met 
toelichting en reacties van je publiek. 

GEEN MOEILIJKE 
WOORDEN 

Interessant hoor, moeilijke woorden. Maar leg het liever zo 
simpel mogelijk uit. 

GEEF NIET TEVEEL 
DETAILS 

Hoofdpunten en laat je publiek vragen stellen over details. Als ze 
er niet naar vragen dan is het ook niet belangrijk (lezen ze later 
wel in je verslag). 

 

Wat is een goed begin van een presentatie?  

[ Titel + Kort  wat punten en Maak mensen nieuwsgierig om meer te horen ].  

 

“Ik ga een presentatie houden over …………………………”;    (Titel) 

“De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn …………”;   (Waar gaat ‘t over) 

“Ik zal de belangrijkste/interessantste/opvallendste resultaten  

presenteren”        (Nieuwsgierig maken) 

 

Hoe bouw je een goede presentatie op? 

1: Vertel:  Wat was het doel van je onderzoek? 2 minuten 

2: Vertel:  Op welke wijze het onderzoek heeft plaats 

gehad? Waar heb je de info vandaan? 

2 minuten 

3: Vertel:  Welke opvallende informatie is er tijdens 

het onderzoek naar voren gekomen? 

10 minuten 

4: Vertel:  Toelichting. Wat vind je zelf van de zaken 

die je hebt gevonden? Eigen ideeën. 

10 minuten 

5: Vertel:  Vat samen in een paar conclusies. 5 minuten 

6: Vertel:  Wat je adviseert om te doen / 

aanbevelingen voor het bedrijf. 

5 minuten 

7: Heeft iemand vragen?. 

Mag het publiek zelf bepalen. Zolang het 

interessant is kan er gepraat worden. Als het 

te lang duurt een nieuwe afspraak plannen. 
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