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Presenteren met impact
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Hoe waarde te creëren in jouw service?

SERVICE
Wat je voor iemand doet

HOSPITALITY
Welk gevoel je iemand geeft

VS



THEORY:

Loyalty Model

Customer

DELIGHTERS

SATISFIERS

DISSATISFIERS



1. Functionele rol (bulletpoints in functieprofiel)

2. Hierarchische rol (Plaats in de organisatie)

3. Karakterrol (nurture –context/ nature- DNA)

3 werkrollen



Waarom doe jij wat je doet?

vertel een verhaal?



“Ik geloof dat…zodat…”

“Ik heb geleerd dat…zodat…”

“Ik geloof erin dat als je eerst jezelf welkom heet 
je vervolgens ultiem anderen welkom kan heten”

“Ik geloof erin dat als je plannen maakt voor jezelf 
je niet ongewenst in andermans plannen terecht komt”

“Ik heb geleerd dat je een verschil met impact kan 
maken, door je goed voor te bereiden op welk gevoel 
wil ik achterlaten, in plaats van wat wil ik doen”



You want a perfect girl? Go buy Barbie



PERSONALITY PITCH



Calimero Pitch



Bob de Bouwer Pitch



How to connect with stakeholders

Triple E Model

Education
Build on knowledge

Empowerment

Need to do something with it

Entertainment

Must be nice



BRAINLOGICA (create BUY-IN)

Hoe Manipuhelpen vóór jou kan werken



SPEAK SMART   

2. Pruttel hetgeen 
jij aandacht voor 
wil hebben 
erachter

1. Pak vragende 
voornaamwoorden

Wie
Waarom
Waartoe
Wanneer
Welke
Hoe
…

X = onderwerp

3.PRIMEN bruggetje naar 
de toekomst

Straks 
over 3 maanden
In de nabije 
toekomst
…

4. Ga ER’ren

Beter
Mooier
Gastvrijer
Sneller
Effectiever
Goedkoper
Schoner
Lekkerder
…

Stel je eens voor…waartoe een gastgerichtere aanpak kan leiden? Wij 
hebben iets bedacht waarmee we binnen 3 maanden gastvrijer worden.

Wil je weten hoe wij effectiever worden? Wij hebben een team-
effectiviteitplan gemaakt waarmee wij elke dag onze organisatie beter
willen maken.



Pre pumpers

How to create full attention

Ga eens in gedachte naar…

Stel je eens voor…

De crux zit ‘em in het volgende…

Dit is een gave…

Ik weet niet of ik dit kan vertellen…doe het 
toch…

Let op dit is het de meest effectieve resultaat 
achter dit idee…

Dit is het beste wat mij is bij gebleven...



Power words
Focus on the positive

https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU


