
PITCHEN 
Eelco Bakker 



Wat gaan we VANDAAG doen? 
        Theorie: het brein en timing 
        Basis: wat zijn de basisvragen 
        Opbouw: start, midden, eind 
        En oefenen, tips en voorbeelden 
 
        Pitch jezelf en je bedrijf 
 



 

 

 

 

Presenteer jezelf in 60 seconden aan buurman/vrouw 

 

• Wie ben je? 

• Wat doe je?  

 

Gebruik zo mogelijk 1 kernwoord 

Wie ben jij? 



1. THEORIE 



KORT 

KRACHTIG 

Wat kenmerkt een pitch? 



Je idee…. 



 

Een podium… 

 
“Maak een connectie, weet 
voor wie je staat/zit” 



En een publiek… 

 
“Wat heb je hun te 
bieden…en andersom!” 



Doel? 



"I didn't have time to write you a short letter, so I wrote you a long one" 
(Mark Twain) 



“10 seconden pitch” 

4 boodschappen 

• Voor wie? 

• Het probleem? 

• De oplossing? 

• Wat levert het op? 

 



“Ik coach zelfstandige dienstverleners (wie) 
die worstelen met hun acquisitie 

(probleem) om meer klanten te vinden 
(oplossing) waardoor ze hun inkomen 

kunnen vergroten (opbrengst)”  

 





Marketing gap 
Zender/boodschap/ontvanger  
(relatie, toon, kennis, medium, …) 

 
 
Identiteit (bedrijf of persoon) 
Communicatie/gedrag/symbolen 

 
Doel = Sterk merk 
 
 
 
 



Je onthoudt maar een 
beperkt aantal boodschappen 
 
 
Visueel is beter dan verbaal 
 
 
Emotie en ratio 
 



Kortom…. 

 
Succes is: 
- Wat je zegt 
- Hoe je het zegt 
- Hoe je, je erbij gedraagt 

 
 

Vorm vs inhoud! 
 
Timing! 



Non verbaal 
• Enthousiasme 

• Passie en emotie 

• Aankijken! 

• Activatie van je publiek 

• Spiegelen, gebruik de ruimte 
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LUISTERCURVE 

“Geprogrammeerd om te controleren op afleidingen” 



Verandering is de sleutel 

om aandacht vast te 

houden! 

 

• Stemvolume/toonhoogte 

• Intonatie 

• Snelheid 

• Humor/daadkracht 

• Sheets 

• Product tonen 

• Stilte 

 

• …non verbaal! 
“Speel in op zintuigen en emoties, het primitieve brein” 



Alles draait dus om aandacht… 

De spanningsboog 100% strak houden 

 

Emotie los maken, bewust of onbewust 

 

Gewoon je mond houden! 

 



2. BASIS 



Welk probleem los je op (met je idee)? 

Publiek: “Wat heb ik er aan?” 



Wie is die 

klant? 
 

Massa 

Niche 

Gesegmenteerd 

… 

 

Eigen organisatie 

Nieuwe werkgever 

Projectleider 

… 
 

“Voor wie creëren we waarde?” 



En wat  
is zijn echte 
behoefte? 



Aannames … 

• Wie wil dit nou niet? 

• Daar betalen ze toch 
wel voor? 

• Dat probleem is toch 
overduidelijk? 

• Deze klanten komen na 
de 1e keer wel terug 

• De klant wil alles! 

• Via Facebook en Twitter 
bereik ik al mn klanten 

• Dit is een koopje 
vergeleken met de rest 

• Mijn klant wil kwaliteit 
boven alles 

• Dit product heeft de 
klant niet eerder gezien! 

 



3. OPBOUW 



STRUCTUREER JE PITCH 

Introductie 

Probleem 

Visie Idee 

Oplossing 

Financiering 
Oplossing 



 

DE CATCH 

 

DE OPLOSSING 

 

DE DETAILS 

 

DE PROPOSITIE 
 

 

 



De Catch 

• Wereldprobleem? 

• Hard binnen komen! 

 

“ja, dat heb ik ook” 
 

 

 

 

 

 

 

• Hoe kun je dat doen? 

• Een retorische vraag, een plaatje, een verhaal, een 
voorbeeld, spannende informatie etc.  



http://www.youtube.com/watch?v=0XChoOyomNI 

http://www.youtube.com/watch?v=0XChoOyomNI


De oplossing 

• De geniale oplossing! 

 

• Waarom word je klant er blij van? 

• Wat doe jij beter dan de rest? 

• Visualiseren en vergelijken, positieve 

verbindingen leggen 

 

 

“Hou die aandacht vast” 



Dit is de enige pen in de ruimte…je hebt 30 
seconden om de zaal te overtuigen waarom jij 
hem moet hebben! 

 

Wat ga je zeggen? 



Wat heb je gezegd? 

 

- Waarom jij de beste bent? 

- Wat je gaat doen met de pen? 

- Wat er voor hun in zit? 



Details 
 

De markt 

Verdienmodel 

Het unieke 

De concurrentie 

Marketing 

Het team 

Financieel 

Strategie 

Actie 

Wat zijn de 3 grootste “Ja-maars…” 



Strategie 

• Waar sta je over 1 
jaar…en over 5 jaar? 

 

• Uitbreiden? Franchise? 

 

• Nieuwe producten? 

 

• … 



Team 



Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omzet & winstprognoses 

• Break-evenpunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investeringsbehoefte 
• Wat ga je daarmee doen? 
• Scenario’s 



Behaalde 

successen! 
• Klanten? 

 

• Omzet? 

 

• Pilot? 

 

• Demo model? 

 

• Intentieverklaring? 

 

• … 



Richting  

afsluiting 

• Wat heb je nog nodig om 

het tot een succes te 

maken?  

• Succes & uitdaging! 

– Welke mensen? 

– Welke middelen? 

– Welke technologie? 

– Welke partners? 



Propositie 

Een gesprek? 
Een investering? 
Hun netwerk? 
Feedback?  

 
 
Een uitnodigend slot, vraag! 

 

“Wat wil je van de ander en wat heb je te bieden?” 



4. PRAKTISCHE 

TIPS 



“Oefening baart kunst!” 

Pitchen  

Resultaat? 

Feedback! 

Vragen? 

Aanpassen 



 

Een effectieve elevator pitch  

wordt ook door je opa en 

oma goed begrepen! 

 

 

 

“Als ze niet snappen waar je het over hebt, kan het 
ze niks schelen” 

. 



Niet onnodige details, hoofdlijnen! 

 





Woordgebruik… 

“Wat we proberen te doen…” 

“Ik geloof dat…” 

“Superieur” “Gigantisch” 

 

 

“Wist u dat…” 

“…maar is het eigenlijk niet zo dat…” 

“Laat u mij de vraag stellen…” (Romeins!) 



Demo tonen: 

• Live demo? => OEFENEN! 

 

 

 

 

 

 

• Ga er vanuit dat het niet lukt, en dan? 

• Zorg voor een backup! 

 



Wat moet je met die handen… 



 

Het begin 

 

Houding 

 

Armen 

 

Ogen 



• Tijd 

• Sheets 

• 4 seconden 

• Wie pitcht? 

• Uitstraling 

• Vraag! 

  

 



http://www.youtube.com/watch?v=J0iQhn5dYqE  

 

http://www.youtube.com/watch?v=J0iQhn5dYqE


Veel succes! Vragen? 

info@eelcobakker.com 


