
In	  1	  dag	  je	  presenta.e,	  workshop	  of	  pitch	  op	  scherp!	  
	  
o  Je	  verhaal	  of	  boodschap	  niet	  100%?	  
o  Niet	  zeker	  over	  je	  materialen	  of	  werkvorm?	  	  
o  Je	  presenta=e	  skills	  een	  beetje	  stoffig?	  	  
	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  Performance	  Crunch	  is	  voor	  professionals	  die	  met	  impact	  willen	  presenteren.	  Essen=eel	  voor	  
een	  goede	  performance	  zijn	  een	  helder	  doel,	  scherpe	  boodschap	  en	  een	  authen=eke	  manier	  
van	  presenteren.	  Zo	  kan	  jouw	  publiek	  het	  verhaal	  gemakkelijk	  begrijpen	  en	  onthouden.	  
In	  de	  ‘Crunch’	  werken	  we	  gericht	  aan	  jouw	  presenta=e,	  lezing	  of	  workshop.	  Zijn	  de	  
(kern)boodschappen	  goed	  geformuleerd?	  Wat	  voor	  materiaal	  gebruik	  je?	  Welke	  werkvormen?	  
Wat	  is	  jouw	  rol?	  Ben	  je	  expert,	  procesbegeleider	  of	  panellid?	  Hoe	  kom	  je	  over	  op	  anderen?	  
	  
De	  Performance	  Crunch	  bestaat	  uit	  3	  stappen:	  
1)	  Intake	  (20	  min)	  
2)	  Telefonische	  briefing	  (30	  min)	  	  
3)	  Performance	  Crunch	  (1	  dag)	  



Voor#wie#is#de#‘Crunch’?#
#

De#Performance#Crunch#is#voor#alle#professionals#die#
zichzelf#met#impact#willen#presenteren.#Dat#kan#een#
presenta=e#=jdens#een#belangrijke#(sales)mee=ng#zijn,##
maar#ook#op#een#congres#of#bijvoorbeeld#=jdens#een##
debat.#Maar#het#werkt#ook#voor#mensen#die#een##
workshop#moeten#geven#of#gastheer#of#vrouw#van#een#
conferen=e#zijn.#We#werken#daarbij#vanuit#de#rol#die#je##
hebt#=jdens#je#‘performance’#en#vanuit#het#publiek#dat##
voor#je#zit.#Uiteindelijk#doe#je#de#‘Crunch’#voor#dat#
publiek#–#zodat#zij#jouw#verhaal#op#een#preVge#en#
gemakkelijke#manier#tot#zich#kunnen#nemen#en#die##
dingen#onthouden#die#van#belang#zijn!##
#
Waarom#in#de#‘Crunch’?##
#

Als#je#jezelf#ergens#presenteert#is#dat#een#interac=e##
van#drie#belangrijke#aspecten#(zie#ook#model#hiernaast):##
1.  Je%inhoudelijke%verhaal%(de%inhoud)%
2.  Hoe%jij%als%persoon%overkomt%(de%rela:e)%
3.  De%vorm%waarin%je%je%verhaal%doet%(het%proces)%

Veel#trainingen#focussen#zich#meestal#op#één#van#deze#
elementen#en#geven#je#algemene#=ps#en#tricks.#Heel#zinvol#
en#nuVg,#maar#hoe#gaan#die#drie#verschillende#elementen#
samen#in#een#specifiek#verhaal#wat#je#moet#houden?##

#
#
In#de#Performance#Crunch#ga#je#heel#gericht#werken#aan#
een#belangrijke#presenta=e,#lezing,#workshop#of#pitch#die#jij#
(binnenkort)#moet#doen.#Daarin#gaan#we#kijken#wat#anders#
en#beter#moet,#op#basis#van#het#verhaal#zoals#jij#dat#al#hebt#
opgezet.#Het#is#eigenlijk#een#generale#repe==e#met#een#
strenge#regisseur.#Daarbij#gaan#we#uit#van#het#publiek#waar#
je#straks#voor#staat.#Wat#verwachten#zij?#Wat#wil#je#dat#ze#
‘meenemen’#en#waarvan#wil#je#ze#overtuigen?##
##
We#gaan#kijken#of#je#verhaal#helder#en#duidelijk#is#en#of#je#
(kern)boodschappen#goed#geformuleerd#zijn.#We#kijken#
naar#je#materiaal:#Gebruik#je#slides?#Of#filmpjes?#Heb#je#een#
bepaalde#werkvorm#(discussie,#opdrachten,#etc.)?##
Is#die#geschikt#voor#het#doel#en#hoe#ga#je#jouw#rol#daarbij#
invullen?#En#hoe#kom#je#zelf#als#persoon#over?#Lijk#je#
zenuwach=g?#Of#misschien#juist#arrogant?#Hoe#ga#je#een#
‘rela=e’#aan#met#je#publiek?#Maar#ook#simpelere#zaken#
zoals#je#kleding,#houding#en#non_verbale#communica=e.##
#

Inhoud#

Inhoud# Rela=e#

Performance%

	  

De	  Performance	  Crunch	  is	  voor	  alle	  professionals	  	  
die	  zichzelf	  met	  impact	  willen	  presenteren.	  Dat	  kan	  	  
een	  presenta=e	  of	  een	  belangrijke	  (sales)mee=ng	  	  
zijn,	  maar	  ook	  op	  een	  congres	  of	  bijvoorbeeld	  	  
=jdens	  een	  debat.	  Maar	  het	  werkt	  ook	  voor	  mensen	  	  
die	  een	  workshop	  moeten	  geven	  of	  gastheer	  of	  	  
vrouw	  van	  een	  conferen=e	  zijn.	  We	  werken	  daarbij	  	  
vanuit	  de	  rol	  die	  je	  hebt	  =jdens	  je	  ‘performance’	  en	  
vanuit	  het	  publiek	  dat	  voor	  je	  zit.	  Uiteindelijk	  doe	  je	  	  
de	  ‘Crunch’	  voor	  dat	  publiek	  –	  zodat	  zij	  jouw	  verhaal	  
op	  een	  preVge	  en	  gemakkelijke	  manier	  tot	  zich	  	  
kunnen	  nemen	  en	  die	  dingen	  onthouden	  die	  van	  	  
belang	  zijn!	  	  

	  

Als	  je	  jezelf	  ergens	  presenteert	  is	  dat	  een	  interac=e	  
van	  drie	  belangrijke	  aspecten	  (zie	  ook	  model	  	  
hiernaast):	  	  
1.	  Je	  inhoudelijke	  verhaal	  (de	  inhoud)	  
2.	  Hoe	  jij	  als	  persoon	  overkomt	  (de	  rela:e)	  
3.	  De	  vorm	  waarin	  je	  je	  verhaal	  doet	  (het	  proces)	  	  
Veel	  trainingen	  focussen	  zich	  meestal	  op	  één	  van	  deze	  
elementen	  en	  geven	  je	  algemene	  =ps	  en	  tricks.	  Heel	  
zinvol	  en	  nuVg,	  maar	  hoe	  gaan	  die	  drie	  verschillende	  
elementen	  samen	  in	  een	  specifiek	  verhaal	  wat	  je	  moet	  
houden?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
In	  de	  Performance	  Crunch	  ga	  je	  heel	  gericht	  	  
werken	  aan	  een	  belangrijke	  presenta=e,	  lezing,	  workshop	  
of	  pitch	  die	  jij	  (binnenkort)	  moet	  doen.	  Daarin	  gaan	  we	  
kijken	  wat	  anders	  en	  beter	  moet,	  op	  basis	  van	  het	  verhaal	  
zoals	  jij	  dat	  al	  hebt	  opgezet.	  Het	  is	  eigenlijk	  een	  generale	  
repe==e	  met	  een	  strenge	  regisseur.	  Daarbij	  gaan	  we	  uit	  
van	  het	  publiek	  waar	  je	  straks	  voor	  staat.	  Wat	  
verwachten	  zij?	  Wat	  wil	  je	  dat	  ze	  ‘meenemen’	  en	  
waarvan	  wil	  je	  ze	  overtuigen?	  	  
We	  gaan	  kijken	  of	  je	  verhaal	  helder	  en	  duidelijk	  is	  en	  of	  je	  
(kern)boodschappen	  goed	  geformuleerd	  zijn.	  We	  kijken	  
naar	  je	  materiaal:	  Gebruik	  je	  slides?	  Of	  filmpjes?	  Heb	  je	  
een	  bepaalde	  werkvorm	  (discussie,	  opdrachten,	  etc.)?	  	  
Is	  die	  geschikt	  voor	  het	  doel	  en	  hoe	  ga	  je	  jouw	  rol	  daarbij	  
invullen?	  En	  hoe	  kom	  je	  zelf	  als	  persoon	  over?	  Lijk	  je	  
zenuwach=g?	  Of	  misschien	  juist	  arrogant?	  Hoe	  ga	  je	  een	  
‘rela=e’	  aan	  met	  je	  publiek?	  Maar	  ook	  simpelere	  zaken	  
zoals	  je	  kleding,	  houding	  en	  non-‐verbale	  communica=e.	  	  
	  
	  

Performance	  

Proces	  Rela:e	  	  

Inhoud	  



De	  Performance	  Crunch	  werk	  volgens	  aantal	  stappen	  	  
die	  aangepast	  worden	  aan	  jouw	  behoe`es	  en	  
vaardigheden.	  Je	  krijgt	  dus	  een	  tailormade	  programma,	  
waarin	  je	  zelf	  kunt	  aangeven	  waar	  je	  de	  nadruk	  op	  wilt	  
leggen.	  
	  

Ik	  ga	  er	  vanuit	  dat	  je	  een	  duidelijk	  doel	  hebt	  met	  je	  
performance.	  Er	  moet	  dus	  een	  ‘gelegenheid’	  zijn	  	  
waarop	  je	  gaat	  presenteren	  voor	  een	  publiek.	  	  
Daarbij	  weet	  je,	  als	  professional,	  waarschijnlijk	  ook	  al	  	  
wat	  je	  wilt	  vertellen	  en	  heb	  je	  al	  een	  idee	  ‘hoe’	  je	  dat	  	  
wilt	  doen.	  Dat	  is	  prima,	  want	  vanuit	  daar	  gaan	  we	  aan	  	  
de	  slag!	  In	  de	  Performance	  Crunch	  gaan	  we	  niet	  vanaf	  	  
de	  grond	  af	  je	  verhaal	  opbouwen,	  maar	  scherpen	  we	  
samen	  jouw	  eigen	  verhaal,	  materialen	  en	  presenta=e	  
skills	  verder	  aan.	  In	  de	  eerste	  stap	  krijg	  je	  van	  mij	  een	  
online	  intake	  formulier	  dat	  je	  vraagt	  naar	  je	  doel,	  je	  
publiek,	  je	  verhaal	  en	  materiaal	  en	  de	  context	  waarin	  	  
je	  dat	  wilt	  doen.	  Deze	  vragenlijst	  kost	  ongeveer	  15	  
minuten	  om	  in	  te	  vullen	  en	  dient	  als	  basis	  voor	  de	  	  
briefing	  in	  stap	  2.	  
	  

Aan	  de	  hand	  van	  je	  antwoorden	  op	  het	  intake	  formulier	  
plannen	  we	  een	  telefoongesprek	  in	  van	  maximaal	  30	  
minuten	  waarin	  ik	  je	  wat	  nadere	  en	  verduidelijkende	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
vragen	  stel	  over	  je	  presenta=e,	  je	  eerdere	  ervaringen	  	  
en	  je	  presenta=evaardigheden.	  
Tevens	  geef	  ik	  je	  de	  instruc=es	  voor	  de	  Performance	  
Crunch	  dag,	  waarmee	  je	  je	  gaat	  voorbereiden.	  Dat	  
betekent	  niets	  anders	  dan	  je	  verhaal	  voorbereiden	  zoals	  
je	  dat	  ook	  zou	  doen	  voordat	  je	  dit	  voor	  het	  ‘echte’	  
publiek	  zou	  gaan	  houden.	  
	  

Tijdens	  deze	  intensieve	  dag	  ga	  je	  beginnen	  het	  verhaal	  te	  
doen	  zoals	  je	  dat	  zelf	  voorbereid	  hebt.	  We	  gaan	  dit	  
vervolgens	  analyseren	  en	  terugkijken	  en	  bepalen	  waar	  we	  
verbeteringen	  kunnen	  aanbrengen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  
verhaal,	  de	  vorm	  en	  jouw	  presenta=evaardigheden.	  
Vervolgens	  gaan	  we	  deze	  elementen	  één	  voor	  één	  onder	  
handen	  nemen,	  aanpassen	  en	  uitproberen.	  Op	  die	  
manieren	  bouwen	  we	  toe	  naar	  een	  eindpresenta=e	  die	  
scherper	  is	  en	  voor	  jou	  goed	  voelt.	  Ook	  deze	  performance	  
kijken	  we	  terug	  en	  evalueren	  we.	  
Na	  deze	  dag	  krijg	  je	  een	  gepersonaliseerde	  reader	  met	  
=ps	  en	  tricks	  voor	  jouw	  presenta=e.	  Deze	  reader	  zal	  je	  
ook	  in	  toekoms=ge	  presenta=es	  ondersteunen!	  
	  
Heb	  je	  nog	  vragen	  over	  de	  stappen	  of	  het	  programma?	  
Mail	  gerust	  via	  mar=jn@diederikconrad.nl	  of	  bel	  op	  
nummer	  06-‐22528077.	  
	  



De	  Performance	  Crunch	  wordt	  gedaan	  door	  	  
Mar=jn	  Bruil.	  Mar=jn	  is	  een	  ervaren	  senior	  	  
communica=e	  consultant	  die	  veel	  professionals	  in	  
verschillende	  func=es	  en	  sectoren	  getraind	  hee`	  in	  
(media)	  presenta=evaardigheden	  en	  in	  het	  	  
Formuleren	  en	  overbrengen	  van	  boodschappen.	  	  
	  

Hij	  hee`	  in	  zeer	  uiteenlopende	  bedrijfs-‐	  en	  
organisa=eculturen	  en	  in	  verschillende	  landen	  gewerkt	  	  
en	  geadviseerd.	  Daarnaast	  is	  hij,	  door	  zijn	  ervaring	  als	  
programmeur	  van	  grote	  congressen	  en	  bijeenkomsten,	  
bekend	  met	  veel	  verschillende	  werkvormen	  en	  	  
manieren	  van	  procesbegeleiding.	  Daardoor	  kan	  hij	  	  
inhoud	  en	  vorm	  uitstekend	  combineren.	  In	  het	  
programma	  wordt	  vanuit	  diverse	  inhoudelijke	  
(communica=e)	  theorieën	  en	  modellen	  gewerkt	  om	  	  
het	  verhaal	  te	  structuren	  (o.a.	  Storytelling,	  de	  Golden	  
Circle	  en	  het	  Message	  House).	  Als	  er	  dus	  een	  methode	  
is	  die	  je	  zelf	  al	  preVg	  vindt	  om	  te	  gebruiken,	  kan	  daar	  
gemakkelijk	  op	  aangesloten	  worden.	  	  
	  

Mar=jn	  is	  bedrijfskundige	  en	  psycholoog	  en	  doet	  nu	  
promo=eonderzoek	  naar	  (over)performance	  aan	  de	  
Universiteit	  van	  Amsterdam.	  Als	  communica=e-‐	  
adviseur	  en	  trainer	  werkt	  hij	  zelfstandig	  en	  als	  
geassocieerd	  partner	  via	  de	  Maatschap	  voor	  
Communica=e.	  Tevens	  hee`	  hij	  een	  eigen	  
coachingsprak=jk.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  Performance	  Crunch	  kost,	  inclusief	  voorbereidingen	  
en	  exclusief	  eventuele	  reiskoten	  en	  BTW,	  €	  999,-‐.	  	  
	  
De	  ‘Crunch’	  kan	  op	  loca=e	  in	  Utrecht	  worden	  gedaan	  of	  
op	  je	  eigen	  kantoor.	  	  
	  
Voor	  vragen,	  mail	  of	  bel	  met	  Mar=jn	  Bruil	  via	  
mar=jn@diederikconrad.nl	  of	  06-‐22528077.	  	  
	  
Meer	  info	  ook	  via	  www.diederikconrad.nl	  	  
	  
	  


