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Thuiswerk Academy
Unieke & inspirerende 
workshop gebaseerd op 
de meest populaire 
managementboeken!

Onder de deskundige leiding van:

Edouard Gruwez
International Consultant & Trainer
Professor - IE Businesss School Madrid
Auteur - Presentation Thinking & Design - 
Financial Times Publishing 
CEO - To The Point at Work

Online workshop 2020
IFBD.BE
THUISWERK ACADEMY

To the point presenteren & 
rapporteren

25IFBD

2020

>
>

>
To the point 
presenteren & rapporteren

Maak uw (online) presentaties helder, 
beknopt, geraffineerd en impactvol

VOOR ELKE DEELNEMER Online workshop   
Module 1: 30 juni 2020

(van 10u00 tot 11u30)

Module 2: 3 juli 2020
(van 10u00 tot 12u00)

Module 3: 7 juli 2020
(van 10u00 tot 12u00) 

Module 4: 10 juli 2020
(van 10u00 tot 12u00) 
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Waarom deze online-workshop?

De docent-auteur

DURFT U DE IMPACT VAN UW PRESENTATIES EN 

RAPPORTEN TE METEN?

Presentaties en rapporten zijn een onmisbaar onder-

deel van ons professionele leven, zeker nu dit leven 

zich voornamelijk online afspeelt. Ze zijn hét vehikel bij 

uitstek om belangrijke beslissingen voor te bereiden, 

toe te lichten en te evalueren. En toch zijn ze even vaak 

een bron van ergernis of zelfs pure frustratie. Zeker in 

deze complexe tijden, wanneer vele presentaties online 

gebeuren en rapporten via Zoom worden toegelicht.  

GERAFFINEERDE PRESENTATIES  

EN RAPPORTEN

Deze online workshop leidt u terug naar de essentie: de 

inhoud én de impact van uw verhaal. U leert hoe u, voor 

uw presentaties of rapporten, de inhoud kort en toch 

volledig maakt, hoe u een perfecte balans vindt tussen 

vorm en inhoud en hoe u zelfs het moeilijkste en meest 

veeleisende publiek overtuigt. Tot slot bespaart u – met 

het in dit programma aangereikte stappenplan - extra 

tijd bij de voorbereiding van elke presentatie of elk 

rapport.  

HOE WERKT HET BREIN VAN UW PUBLIEK?   

EN UW BREIN?

De online workshop, vol tips, talloze voorbeelden en 

best practices, leert u –stap voor stap – hoe u een ijzer-

sterke én to the point presentatie opbouwt. Bovendien 

krijgt u inzicht in de werking van het menselijke brein, 

onontbeerlijk bij het maken van presentaties die bij-

blijven.

TO THE POINT PRESENTEREN

Deze workshop ‘To the Point Presenteren & Rappor-

teren’ biedt u een unieke designmethode voor échte 

presentaties. U leert een verhaal te creëren dat de 

aandacht trekt, overtuigt en blijft hangen. Of u nu moet 

spreken voor een grote groep of de resultaten van uw 

project moet toelichten tijdens een online meeting ...  

Uw opdracht is uw inhoud impactvol verkocht te krijgen 

aan uw (onine) kritische publiek.  

WAT MAAKT DIT ONLINE PROGRAMMA UNIEK?

Weinigen onder ons moeten key note speeches geven 

op internationale congressen en nog minder durven 

zich te meten met Obama of Steve Jobs.  De gemid-

delde manager moet zijn boodschap gewoon verkocht 

krijgen aan collega’s, management of klanten.  Online of 

in een meeting room. Niet door flitsende slides of een 

onovertroffen charisma … maar door een to the point 

presentatie.    

DIT IS GEEN SCHRIFTELIJKE CURSUS  

ZWEMMEN …

Een online training over presenteren klinkt een beetje 

als een schriftelijke cursus zwemmen.  Niets is echter 

minder waar … In dit programma gaat u écht aan de 

slag met uw presentatie of rapport. Er wordt niet alleen 

geluisterd, maar vooral gewerkt.  

Bovendien zorgde Corona ervoor, dat meer en meer pre-

sentaties online gebeuren. Uw volgende rapport moet 

u ongetwijfeld via Zoom verdedigen. Uw klanten zitten 

in een virtuele wachtkamer  te wachten op uw presen-

tatie. En uw directie verwacht een heldere en beknopte 

presentatie via Teams. Ook daarom is de online versie 

van deze training zo belangrijk. U leert te presenteren 

in een huidige (post-) corona realiteit, waarin de inhoud 

van uw verhaal primeert. 

Tot slot is wat u leert ook één op één toepasbaar op 

business rapportering, e-mail communicatie, groeps-

discussies en strategievorming. 

Edouard Gruwez is CEO van To The Point At Work. Hij werkte internationaal als business 

development, marketing & managing director voor Volvo Truck & General Motors en vanaf 

2004 als communicatieconsultant. Hij ontwikkelde vanuit zijn advies- en trainingspraktijk 

een nieuwe benadering voor het maken en geven van presentaties. Hij doceert ook over 

dit onderwerp en is een veelgevraagd trainer, nationaal en internationaal. Vandaag helpt hij organisaties en hun 

managers om ‘to the point’ te communiceren. Hiernaast is hij ook Professor aan de IE Business School te Madrid.  

AANPAK VAN DEZE TRAINING

In vier robuuste modules, leert u de 
essentie van een to the point pre-
sentatie of to the point rapport. Wij 
hebben het niet over uw lichaams-
taal of stembeheersing, wel over 
de inhoud en vorm van uw verhaal. 
Met gerichte opdrachten, instructie-
ve video’s, uitgewerkte voorbeelden 
en herkenbare cases gaat u aan 
de slag, zowel tijdens, tussen als 
na elke online module. Bovendien 
krijgt u de kans te werken aan uw 
presentatie.

Voor mensen die het verschil  
willen maken:

Voor managers of experts die vaak 
(online) presenteren en rapporte-
ren aan het senior management, 
klanten of andere stakeholders.

Bereik meer in minder tijd:

U krijgt robuuste kennis en vaar-
digheden om heldere en overtui-
gende presentaties en rapporten 
te maken. U slaagt erin complexe 
zaken eenvoudig en beknopt uit 
te leggen. U leert een impactvol 
verhaal te creëren in een minimum 
van tijd.

Tijdbesparend:

U beslist zelf hoeveel u wilt in-
vesteren: 10-18 uur, waarvan 7-8 
online. Om het meeste uit deze 
masterclass te halen, kunt u werken 
op uw eigen belangrijkste en meest 
strategische presentaties.

Meer dan presentaties:

Wat u leert, is ook van toepassing 
op rapporten, e-mails, groeps-
discussies, besluitvorming en  
strategievorming.
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Overzicht workshop

 PROGRAMMA          

 ◆ Online Workshop 1: 30 juni 2020 (van 10u00 tot 11u30) 

 ❖ Problemen met professionele presentaties.

 ❖ Basisprincipes van cognitieve psychologie.

 ❖ TLSM-model voor impactvolle presentaties.

 ◆ Online Workshop 2: 3 juli 2020 (van 10u00 tot 12u00) 

 ❖ Kader het onderwerp en pas het aan uw publiek aan.

 ❖ Creëer de perfecte introductie.

 ❖ Maak een duidelijk, beknopt en (toch) volledig verhaal.

 ◆ Online Workshop 3: 7 juli 2020 (van 10u00 tot 12u00)

 ❖ Optimaliseer voor maximale impact in minimale tijd.

 ❖ Creëer een verhaal dat de aandacht trekt, overtuigt en blijft hangen.

 ❖ Maak indrukwekkende slides en documenten in een mum van tijd.

 ◆ Online Workshop 4: 10 juli 2020 (van 10u00 tot 12u00)

 ❖ Pas alles toe op uw eigen geraffineerde presentatie.

 ❖ Communiceer met uw publiek.

Om maximaal te leren in minimale tijd, bereidt u elke sessie voor via instructieve video’s, individuele op-

drachten en uw eigen presentaties. U moet hier nog minimaal rekenen op 1 tot 2 uur extra input per online 

workshop.  

 

 TO THE POINT PROGRAMMA       

 ◆ Inzichten die het verschil maken:

 > Begrijp de uitdagingen van professionele presentaties.

 > Basisprincipes van cognitieve psychologie.

 > Kader voor het bouwen van professionele en impactvolle verhalen:

• Framing van het onderwerp.

• Logica en structuur.

• Verhalend presenteren en schrijven.

• Slides, teksten en woorden. 

 ◆ Praktisch en onmiddelijk toepasbaar:

 > Pas de inzichten toe op real-life online en life presentaties.

 > Bouw tijdens de training uw eigen key presentatie.

 > Krijg onmiddellijke feedback van topexperts en collega’s. 

 ◆ Stevige inhoud: 

 > Gebaseerd op bestverkocht boek (+10.000 exemplaren).

 > Gedoceerd aan toonaangevende Business Schools.

 > Ervaring met +50 bedrijven & +10.000 presentaties.

VOOR ELKE DEELNEMER:

Edouard Gruwez leert u in deze 

bestseller hoe u stap voor stap 

een ijzersterke presentatie 

opbouwt. Daarnaast biedt hij u 

inzichten in de werking van het 

menselijke brein, die u helpen om 

nog betere presentaties te maken.   

To the point werd zo opgebouwd 

dat u zich al snel kunt focussen 

op die dingen die voor u én uw 

publiek écht relevant zijn. Op die 

manier zijn de online workshop én 

het boek zowel voor de ervaren als 

voor de beginnende presentator 

een onmisbaar hulpmiddel.  
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FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

Inschrijvingsformulier

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan deze online workshop bedraagt 750 Euro excl. 21% BTW. De groepsgrootte wordt beperkt tot 
maximaal 25 deelnemers om interactie te waarborgen.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met 
de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet 
aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan 
u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM:

KOSTPRIJS:
>  € 750 excl. BTW

>  Module 1: 30 juni 2020
 (van 10u00 tot 11u30)

>  Module 2: 3 juli 2020
 (van 10u00 tot 12u00)

>  Module 3: 7 juli 2020
 (van 10u00 tot 12u00)

>  Module 4: 10 juli 2020
 (van 10u00 tot 12u00)

>>> Inschrijving via e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: INSCHRIJVING

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=23230

