
Overtuigend presenteren / Mark Pluymaekers / Elevator pitch   1/2

Tips, voorbeelden en links
Elevator pitch

Een elevator pitch is een kort verhaal (20-60 seconden) waarin je een leidinggeven-
de of potentiële werkgever vertelt wat je hem of haar te bieden hebt. Bij zo’n pitch 
zul je niet snel gebruikmaken van technische hulpmiddelen, maar je kunt wel je 
voordeel doen met andere technieken uit Overtuigend presenteren. Hieronder staan 
vier belangrijke tips:

1  Maak eigenschappen, prestaties en voordelen voor de ander concreet 
(techniek 4.1)

Zeg niet:
 ‘Ik ben betrouwbaar en punctueel.’

Maar:
 ‘Ik heb in de tien jaar dat ik dit werk doe nog nooit een deadline gemist.’

Zeg niet:
 ‘Ik luister goed naar klanten, waardoor ik hun behoeftes beter kan inschatten.’

Maar:
 ‘Door goed naar hem te luisteren, heb ik mijn vorige klant € 40.000 bespaard. 

Drie weken later stond hij voor de deur voor een vervolgopdracht.’

Zeg niet:
‘Ik heb geen 9-tot-5-mentaliteit.’

Maar:
‘Doordat ik bereid ben om ook in de avonduren te werken, kan ik makkelijker con-
tact onderhouden met klanten aan de andere kant van de wereld.’

2  Stel de ander een vraag (techniek 3.3)

Zeg niet:
 ‘Econometristen die ook verstand hebben van marketingcommunicatie zijn zeld-

zaam.’

Maar:
 ‘Bent u al eens een econometrist tegengekomen die ook verstand heeft van mar-

ketingcommunicatie?’
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3  Maak gebruik van metaforen en vergelijkingen (techniek 5.1)

Zeg niet:
 ‘Ik kan het gedrag van uw verkoopmedewerkers op video vastleggen en analyse-

ren.’

Maar:
 ‘U kunt mijn werk vergelijken met dat van de videoanalist van het Nederlands 

elftal. Door in te zoomen op de prestaties van individuele verkoopmedewerkers 
kan ik ze later een gerichtere training aanbieden.’

4  Vertel de ander precies wat jij van hem of haar verwacht (techniek 6.1)

Zeg niet:
 ‘Ik hoop dat u mijn aanbod in overweging wilt nemen.’

Maar:
 ‘Als u geïnteresseerd bent, kunt u me vanavond of later deze week bellen om 

geheel vrijblijvend verder te praten. Mijn telefoonnummer staat op mijn visite-
kaartje.’

Voor aanvullende adviezen kun je onder meer terecht op de volgende websites:

Elevator pitch maken
www.lancelots.nl/netwerken/elevator-pitch/maken

Elevator speech do’s en dont’s
www.ikki.nl/groepen/Elevator_Pitch/987-elevator_speech_dos_and_donts

In twintig seconden zeggen waar je voor staat
www.fnvprofessionals.nl/elevatorpitch-in-20-seconden-zeggen-waar-je-voor-staat


