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H o e  j e  h e l d e r  e n  o v e r t u i g e n d  e e n  p i t c h  g e e f t .



 
      euk dat je mijn e-book hebt gedownload! 
Gefeliciteerd, dit is de eerste stap op weg naar jouw professionele pitch!

Ik kan me voorstellen dat je dit e-book gedownload hebt, omdat je nu
moeite hebt met het geven van een goede pitch of presentatie.
Misschien lukt het je maar niet om tot de kern van je boodschap te
komen, of om mensen echt enthousiast te krijgen voor jouw idee. Of
misschien vind je het spannend om voor een groep mensen jouw idee,
product of dienst te presenteren. 

Wees gerust: je bent niet de enige! Spreken in het openbaar is voor heel
veel mensen een grote angst: onderzoeken wijzen uit dat maar liefst
40% van de mensen geeft aan dat ze dit doodeng vinden. Er zijn maar
weinig mensen die geen zenuwen voelen als ze iets moeten pitchen of
presenteren. 

Als jij bij de gedachte voor het geven van een pitch voor een groep
mensen al angstzweet krijgt, dan heb je hier de eerste sleutel in handen
om die angst te overwinnen!

Stel je nu eens voor: je heb jezelf tot in de puntjes voorbereid. Je hebt
een helder doel voor ogen en je weet precies wie je voor je hebt. Je weet
wat je gaat vertellen en hoe je jouw publiek gaat overtuigen om jouw
idee, product of dienst te omarmen. Je bent helemaal zeker van jezelf en
je verhaal. Je opent de deur en loopt de zaal in. Je zenuwen zijn volledig
onder controle. Je neemt het woord en ... you nail it! Iedereen is
enthousiast! Je krijgt wel wat kritische vragen, maar die weet je zonder
problemen te beantwoorden en die mensen om te draaien van critici
naar fans. Tenslotte loop je de zaal uit met precies dat wat je wilde
behalen met je pitch.

Dat voelt geweldig, toch?

Klinkt dit voor jou nog als een utopie? Dan ga ik je helpen!

L



Op de volgende pagina's staat precies hoe je je pitch moet opbouwen.
Het is niet moeilijk. Sterker nog: het is verrassend eenvoudig en logisch.
Maar eenvoudig is niet altijd makkelijk. Je zal misschien af moeten
wijken van je standaard praatje. Je zal zaken weg moeten laten die je
graag wil delen. En toch durf ik je te garanderen dat het werkt, iedere
keer opnieuw.

Wees klaar om bij je volgende pitch echt te knallen! De volgende keer als
jij het podium pakt, krijg jij iedereen mee en enthousiast!

 
Veel leesplezier!

 
Christopher



Dit is cruciaal voor een goede pitch. Vertel welk
probleem je oplost, of maak je publiek bewust van

een probleem waar jij een oplossing voor hebt!
2WAT IS HET PROBLEEM DAT JE OPLOST?

 

1Een andere optie is: kun je in één Tweet uitleggen 
wat je idee, product of dienst is? Of wat jouw bedrijf doet? 

VERTEL IN 1 ZIN WAAR HET IN ESSENTIE OM GAAT

STAPPENPLAN

Vind je het moeilijk om uit te leggen waar jouw idee, product of dienst in het kort om
draait? Geen nood! Met dit stappenplan maak je in no-time een geweldige pitch! 

 
De 8 stappen hieronder zijn de bouwstenen voor jouw perfecte pitch. Zet je de

bouwstenen aan elkaar, dan heb je een pitch die je keer op keer weer kan geven. 

In 8 stappen naar de 
perfecte pitch!

4
3 Vertel hoe mooi de wereld er uit ziet nu het probleem 

opgelost is. Wat is er nu mooier, beter, veiliger, leuker of 
makkelijker geworden?

PITCH ALS EEN PRO

STEL JE EENS VOOR DAT...

WELK VERHAAL ONDERSTEUNT JE PITCH?
Zijn er al tevreden klanten die jouw product gebruiken?

Heb je al andere mensen geholpen? 
Wat was je eigen beleving? Vertel het! Maar hou het kort.

PITCHALSEENPRO.NL



Heb vertrouwen in jouw pitch! Wees er trots op!
Uitdaging: neem je pitch op, op camera, en deel het op je favoriete social media

kanaal. Tag daarbij @pitchalseenpro in de pitch!
 

Meer hulp met pitchen, presenteren of storytelling?  Volg dan de Pitch als een Pro
training! Kijk op pitchalseenpro.nl/training

 

WAT ZIJN DE DRIE BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN?

Vraag wat je nodig hebt! Denk hierbij in termen van
geld, tijd of support. Als je niet vraagt, kun je ook niet

ontvangen. Bovendien heb je net een killer pitch
gegeven, dus waar wacht je op? Durf te vragen!

8DURF TE VRAGEN!

5Vertel wat jouw product, idee of dienst uniek maakt. Maar
noem alleen de drie allerbelangrijkste elementen die men
echt móet onthouden.

7 Door deze argumenten meteen te weerleggen, laat
je zien dat je expertise in huis hebt en niet alleen
begrijpt wat ze tegen kan houden, maar dat ook
meteen oplost. Weg weerstand!

Kun je twee redenen bedenken waarom
iemand toch afhaakt? Benoem ze! Daarmee
erken je het gevoel van de ander, waardoor

hij je serieuzer gaat nemen.

6BENOEM TWEE BEZWAREN...

... EN WEERLEG ZE!

PITCHALSEENPRO.NL



Een pitch geef je niet zo maar. Een pitch geef je om een reden. De reden
is dat jij een oplossing hebt voor een probleem. Misschien is het een
probleem waar iedereen last van heeft. Of misschien is het een probleem
dat niemand ziet, maar waarvan jij denkt: “als we dit oplossen, gaat het
ons leven echt verbeteren!” Dit kan zowel een zakelijk probleem zijn, of
privé. De doelgroep kan het management zijn, je collega's, je sportclub,
je buren of je vriendengroep. Het maakt niet uit waar het om gaat of voor
wie, de kern is dat jij een oplossing hebt voor een probleem. 

Vervolgens ga je aan de slag met die oplossing. Je werkt de details uit. Je
weet precies waar je het over hebt. Jij ziet precies welke stappen er nu
gezet moeten worden om dat probleem op te lossen. Maar jij hebt ook
een probleem: je kan het niet alleen. Je hebt geld, tijd of support nodig
om dit voor elkaar te krijgen. En dus moet je mensen mee zien te krijgen
in jouw oplossing.

Je besluit daarom een pitch voor te bereiden en de mensen die jij mee
moet krijgen roep je bij elkaar. Jij hebt de oplossing en jij gaat hun
overtuigen om jou te helpen.

Maar hoe krijg je ze overtuigd?

Dit is de valkuil waar eigenlijk iedereen in trapt: je bent zo vol van jouw
idee, dat je het liefst alle feiten, data, statistieken en redenen gaat delen
waarom jouw idee zo geweldig is (herkenbaar?). Je wil mensen
overreden. Want als men die feiten ziet, dan is het toch logisch? Helaas,
dat is niet hoe het werkt.

 
Het proberen te overreden van anderen met feiten, data en

statistieken is de meest gemaakte fout.
 

En ik wil jou helpen om deze fout niet te maken. Dus: laat die feiten en
overredingen achterwege en ga je pitch echt effectief opbouwen.

D E  M E E S T  G E M A A K T E  F O U T



Mensen worden niet overtuigd met feiten. Feiten zijn saai. Feiten zijn niks
anders dan getallen, weetjes of woorden die zijn wat ze zijn. Ja, ze zijn
waar (daarom zijn het feiten), maar dat is niet waar je brein op reageert.
Het prikkelt niet.

Hoe dan wel? 

Mensen moeten het voelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beste manier om mensen te overtuigen, is om ze te laten voelen dat er
écht iets móet veranderen! Het moet pijn gaan doen, er moet frustratie
komen, diep van binnen moeten ze voelen dat dit niet langer zo kan.
Want dan stellen ze zichzelf open tot een oplossing voor het probleem. En
dan zijn ze bereid om zelf ook in beweging te gaan komen. Ga je dan
helemaal geen feiten benoemen? Jawel, maar dat komt pas later. En
alleen op een manier dat het het gevoel gaat ondersteunen. Anders niet.

Om zeker te zijn dat je jouw publiek op de juiste manier gaat overtuigen,
heb ik een formule ontwikkeld dat jou hier mee gaat helpen. Elke pitch
opnieuw. En deze formule heet de POP BV.



Een goede pitch volgt altijd de POP BV formule. Door de volgende vijf
vragen te beantwoorden, bouw jij een onweerstaanbare pitch, waarmee
je iedereen kan overtuigen.

Probleemdefinitie
Wat is het probleem dat jij gaat oplossen?

Opgelost
Hoe gaat de wereld er uit zien als het probleem opgelost is?

Presenteer
Wat is jouw product, dienst, of briljante idee?

Beargumenteer
Waarom denkt men dat het niet gaat lukken en waarom denk jij van wel?

Vraag
Wat heb je nodig?

P O P  B V



Begin met het definiëren van de huidige situatie. Zorg ervoor dat je hier
minstens 40% van de tijd van je pitch aan besteed. Mensen moeten de
pijn gaan voelen. Dit doe je door een situatie te schetsen dat er écht een
probleem is dat opgelost moet worden 

Dat kan je op één van de volgende manieren doen:

P R O B L E E M D E F I N I T I E

1. 
Kom met een verrassende feitje dat
tot de verbeelding spreekt,
bijvoorbeeld: 
> “Wist je dat 9 van de 10 mensen te
maken heeft met…?” 
> “We verspillen dagelijks 250 euro
aan...” 
Dit is de uitzondering op de regel
dat je geen feiten gebruikt. Je komt
hier met een verrassend weetje
waar mensen de pijn extra door
gaan voelen. Denk maar eens aan
alle reclames die je ziet voor
geneesmiddelen en goede doelen.
In de reclamewereld wordt hier vol
op ingezet. En dat is niet voor niets:
het werkt!

2.
 Laat ze zich identificeren met de
situatie. Dit doe je door te beginnen
met één van de volgende twee
zinnen:
> “Herken je dit? …”
> “Ken je iemand die …?”
Door jouw publiek zich letterlijk af
te laten vragen of ze zich herkennen
in de situatie die je daarna schetst,
zorg je er voor dat ze zich in hun
hoofd verplaatsen naar die situatie.
De ongemakken, narigheid,
dagelijkse frustraties of het
knagende gevoel dat ze dan ervaren
zorgt ervoor dat ze meteen bij
zichzelf denken: “ja, helemaal! En ik
wil hier nú een oplossing voor!”

Vertel hierbij het complete verhaal om de huidige situatie goed te
schetsen. Deze twee manieren zijn geschikt voor een groot deel van alle
pitches en werken gegarandeerd.

Er zijn nog een derde en een vierde manier. Deze zijn lastiger toe te
passen, maar zijn extreem effectief als je ze goed leert in te zetten. Deze
methoden deel ik ook graag met je in de Pitch als een Pro training >>

https://pitchalseenpro.nl/training


O P G E L O S T

 … weet je écht wat mijn probleem is (of kun je mij bewust maken van
een probleem?)

 … en heb je daarvoor écht een oplossing?

Na het schetsen van het probleem, waarbij men negatieve gevoelens
heeft ervaren, wil je dat men over gaat in een YES!-mode. Je wil ze
overladen met positieve prikkels en de gelukshormenen laten vloeien,
zodat ze volledig open staan voor jouw idee, product of dienst.

Dit doe je door te beginnen je met de zin: “Stel je nu eens voor dat …” en
dan benoem je de oplossing wat jouw idee, product of dienst gaat bieden.
Let op: je presenteert hier jouw idee, product of dienst nog niet! Dat komt
pas hierna. De voordelen moeten er van af spatten. Je dwingt mensen
gebruik te gaan maken van hun fantasie. Ze gaan zich een voorstelling
laten van hoe het gaat zijn als die nare problemen die je een paar
seconden geleden nog noemde volledig weggevaagd zijn. Kijk niet gek op
als er letterlijk een zucht van verlichting door de zaal gaat.

Maar realiseer je ook dat in deze fase je publiek hier nog nauwelijks of nog
niet geïnteresseerd is in jouw idee, product of dienst. Je publiek is slechts
in twee dingen geïnteresseerd: 

Aan jou de taak om ze dit te laten voelen.

Nogmaals: blijf weg van saaie feiten en maak een voorstelling van de
ideale wereld die ontstaat wanneer het probleem opgelost is. Schets die
utopie en neem ze mee in het alles overheersende gevoel van geluk dat
daarmee samenhangt.

Als dat gelukt is, willen ze niets liever dan jouw idee, product of dienst
horen. Kom maar op met jouw briljante oplossing!



Dit is dan eindelijk het moment om jouw idee, product of dienst te
presenteren. En ook hier zit voor iedereen een valkuil: je wil van nature zo
veel mogelijk vertellen. Maar al die saaie feiten en details zijn de grootste
buzzkiller! BORING! Weg geluksmoment.

Dus, hoe dan wel? Simpel: hou het kort! Hoe minder informatie, hoe
beter. Stel je voor: je presenteert een nieuw soort smartphone waarvan
de batterij nooit meer opgeladen hoeft te worden. Het enige wat je op dit
moment hoeft te doen, is de smartphone te laten zien! “Kijk eens, dit is
hem! Tadaahh!” Misschien benoem je nog even dat het scherm niet kapot
kan (= nadeel opgelost!) en dat hij minder weegt dan een pakje
speelkaarten (= voordeel en iedereen kan zich hier een voorstelling bij
maken). Maar meer ook niet. Het helpt wel als je hier beeld bij kan tonen.
Dit is hét moment voor een (korte!) productpresentatie.

P R E S E N T E E R

Je publiek moet denken: “Wow, hier wil ik meer van weten”. Maar dat
hoef je ze niet allemaal al te vertellen tijdens je pitch. Dit is wat ze je
moeten smeken. En dat komt dan ná de pitch vanzelf wel. 

Benoem daarom maximaal drie kenmerken van jouw idee, product of
dienst. En benoem ze alleen als ze direct voordelen bieden of problemen
oplossen. En anders laat je het beeld voor je spreken. Tadaahh!



B E A R G U M E N T E E R

Goed, tot zo ver heb je het probleem duidelijk gemaakt, laten zien hoe de
wereld er uit ziet als het opgelost is en jouw product gepresenteerd. 

Je bent er bijna! 

Als het goed is, zie nu al twinkelende ogen en hoor je hier en daar een
enthousiaste “Whoohoo!”. Maar om echt zeker te weten dat iedereen
mee gaat met je idee, ook die paar criticasters in de zaal, heb je nog een
troef achter de hand. En ook hier is het weer heel simpel: je zorgt ervoor
dat ze zich gehoord voelen. Laat weten dat hun twijfels gegrond zijn. En
vervolgens weerleg je de argumenten, waarmee je alle twijfels in één keer
van tafel veegt en als held gezien word!

Begin dit gedeelte van je pitch met “ik zie / hoor je denken…
(TEGENARGUMENT), maar wat als … (WEERLEG HET TEGENARGUMENT)”.
Bijvoorbeeld: “Ik zie je denken: die nieuwe smartphone is vast
verschrikkelijk duur! Maar was als hij niet duurder is dan je huidige
smartphone? En bedenk eens hoeveel energiekosten het je gaat
besparen!”

Hou het bij maximaal twee of drie tegenargumenten. Het doel is om te
laten zien dat je er goed over hebt nagedacht en verstand hebt van zaken,
niet om een discussie uit te lokken. Ook wil je hier niet té lang bij stil
staan. Je wil door. Is er een groot obstakel wat je nog niet opgelost hebt?
Simpel, benoem het en nodig de toehoorders uit om hierover mee te
denken, in plaats van te doen alsof je zelf alle wijsheid in pacht hebt of
dat het niet bestaat.

Pro pitch tip: zelfspot of humor in dit stuk van je pitch werkt
ontwapenend naar de persoon die tegenover je zit! Wees niet bang om
jezelf hier bloot te geven. Dat is juist krachtig! 

Hoe?

 Ook dat leer ik je graag tijdens één van mijn trainingen >>

https://pitchalseenpro.nl/training
https://pitchalseenpro.nl/training


V R A A G

Tijd om je pitch af te ronden. Dit is waar het voor jou allemaal op
aankomt. Alle vorige stappen zijn er op gericht om het publiek voor te
bereiden op wat er nu komen gaat:

DE VRAAG

Je pitcht met een doel. En dat doel bestaat altijd uit tenminste één van de
volgende elementen: geld, tijd of support.

Heb je een product of dienst in de aanbieding, dan wil je die verkopen of
wil je dat mensen investeren om het te realiseren. Heb je een idee om een
situatie te verbeteren? Dan zoek je support om dat idee uit te dragen. Heb
je iemand nodig die je gaat helpen om je idee uit te werken, of wil je dat je
baas je de kans geeft om het uit te werken? Dan zoek je tijd. 

Wees duidelijk en concreet in je vraag. Niemand houdt van een
twijfelende vraag. Vraag op de man af wat je nodig hebt, zonder twijfel,
zonder angst. Durf het bedrag te noemen. Dit is het moment. Men is veel
eerder geneigd je vraag te beantwoorden met een Ja! als jij ook uitstraalt
dat jij er zelf 100% in gelooft!

Wil je leren hoe je kan werken aan het stuk zelfvertrouwen om te vragen
wat je nodig hebt? Dan nodig ik je van harte uit om je in te schrijven in één
van mijn trainingen. Stap voor stap werk je dan aan het overbrengen van
je boodschap en het bouwen aan je eigen zelfvertrouwen. 

Ik help je hier graag verder mee!

>> Direct toegang tot de online training Pitch als een Pro 

https://sernaconsult.com/product/onvergetelijk-pitchen-presenteren/
https://sernaconsult.com/product/onvergetelijk-pitchen-presenteren/


M E E R  W E T E N ?

… het kunnen geven van een geweldige pitch, presentatie of speech?

… ook non-verbaal krachtig over te komen, waarmee je je
zelfvertrouwen een boost gaat geven?

… het goed kunnen omgaan met kritiek, weerstand of moeilijke
mensen?

… het kunnen vertellen van een verhaal waarmee je alle aandacht
vast weet te houden?

… echte verbinding weet te leggen met jouw publiek, waarmee jij een
betere gesprekspartner wordt en jij de gunfactor krijgt?

Ik hoop dat met dit e-book in handen jij jouw pitch naar het volgende
niveau hebt kunnen brengen. Het gaat je zeker weten helpen om meer
structuur en houvast te geven bij jouw volgende pitch! 

Maar alleen structuur is natuurlijk niet voldoende om een echt krachtige
pitch, presentatie of speech te houden. 

Wil jij ook een meester worden in:

Dan wil ik mijn kennis en expertise op deze gebieden graag met je delen!
Ik wil jou helpen om jouw communicatieskills naar het hoogste niveau te
brengen. 

Interesse? Check het hier >>>

Veel succes met jouw volgende pitch!

Christopher

PS: laat even weten hoe dit je geholpen heeft! Tag @pitchalseenpro in
een bericht of stuur me een bericht op christopher@pitchalseenpro.nl. 

https://pitchalseenpro.nl/training
mailto:christopher@pitchalseenpro.nl

