
Presenteren en Profileren 
Maak jezelf zichtbaar en zet jezelf authentiek en krachtig neer 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wil jij jezelf laten zien, zonder aarzeling en met vertrouwen?        
Opvallen met jouw authentieke pitch? Doe dan mee met de 
Masterclass Presenteren en Profileren! 
 
Wat kun je verwachten? 
Met focus ga je jouw persoonlijke pitch voor het voetlicht brengen. Je 
vertelt wie je bent, wat je kunt en wat je zoekt. Vantevoren heb je dit 
voorbereid aan de hand van opdrachten. Door de persoonlijke 
aandacht van de trainers en de enthousiaste groep, ervaar je de 
steun om jezelf en jouw talenten krachtig over te brengen. Je oefent 
jouw verhaal en verwoordt hoe je waarde toevoegt in het werk.  
 
Hoe ziet het programma eruit? 
In een vertrouwde omgeving maken we jouw verhaal aansprekend en 
overtuigend. Je pitch scherp je aan, zodat je jouw talenten ermee 
onderstreept. Dit oefen je daarna met de groep. Aansluitend 
bespreken we hoe je ervoor zorgt dat er ook buiten je netwerk over 
jouw talenten gesproken wordt. De Masterclass is een ochtend- 
programma. Na een heerlijke lunch, ga je naar huis met 
overtuigingskracht en tips om jezelf te profileren. 
 
Wat levert de Masterclass op? 
Je zelfvertrouwen neemt enorm toe en je ervaart gemak bij het 
vertellen van jouw persoonlijke verhaal. Je oefent je elevator pitch. 
Zodat je die kunt inzetten voor een aanstekelijke indruk bij sollicitaties 
en in je netwerk. Je voert gesprekken met vanzelfsprekend gemak.  
 
En nu…? Doe je mee met de Masterclass Presenteren en Profileren? 
Aanmelden voor de Masterclass kan via 
margot.thomassen@mentaris.nl. 

 
Wat is inbegrepen in de Masterclass? 
Je krijgt persoonlijke coaching en advies om jouw zichtbaarheid te 
vergroten. Het werkboek ‘Presenteren en profileren’ ontvang je om de 
tips voor meer zichtbaarheid vast te houden. De heerlijke lunch en de 
voorbereidende opdrachten zijn inbegrepen. 

 
 
 

 

Voor wie is de Masterclass 
Presenteren en Profileren? 
Voor wie zijn persoonlijk profiel 
zo goed als klaar heeft en een 
boost wilt geven aan zijn 
mondelinge presentatie.  
 
Voor wie eerder heeft 
deelgenomen aan een 
evenement of coaching bij 
Mentaris en dit wil opvolgen 
met praktische handvaten. 
 
Wat vragen wij van jou?  
Je wilt leren een persoonlijke 
presentatie te geven. Ter 
voorbereiding vragen we jou 
om je persoonlijk profiel alvast 
toe te sturen. 
 
Wat ga je doen? In een halve 
dag wordt jouw pitch nog veel 
sterker. Jouw profilering wordt 
duidelijker en overtuigender. 
 
Wat krijg je cadeau? Je gaat 
naar huis met handvatten voor 
sollicitaties, introductie- en 
netwerkgesprekken. Het 
werkboek vul je met inzichten 
en het vormt jouw naslagwerk 
voor je toekomstige profilering.  
 
Programma 

 09.30 uur ontvangst en intro 
 10.30 uur oefenen en advies 
 12.30 uur lunch en netwerken 
 13.30 uur afronding 

 
 

Hoe zet jij jezelf neer? Geef woorden aan wat jou uniek maakt. 
Laat een blijvende indruk achter en zorg dat jouw pitch wordt 
doorverteld.  
In de Masterclass Presenteren en Profileren leer je jezelf nog 
professioneler neer te zetten, met maatwerkadvies voor netwerk- 
en sollicitatiegesprekken.  
 

 
 
 

Investering  
Jouw investering in dit ochtendprogramma is 
€490,- inclusief btw. Voor ZZP-ers is dit 
bedrag exclusief btw.  
Tot en met 7 mei 2021 loopt de 
vroegboekkorting van €100,-   
Je investeert dan €390,-  i.p.v. €490,- 
 
 

Waar 
MENTARIS 
 
Kortekade 13c 

3062 GK  
Rotterdam 
 
 

Meer informatie 
margot.thomassen@mentaris.nl 
 
https://mentarisloopbaancoaching.nl 
 
(06) 290 03 37 90 
(010) 212 58 68 

 

Masterclass Presenteren en Profileren 
 

Dinsdag 8 juni 2021 

09.30u – 13.30u 
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