
  
 

“Rode wangen. Een bibberende stem. Een monotoon technisch verhaal …    ” 
 
Dan wordt het lastig om die klant te overtuigen. Lastig om die informatie over te brengen die de klant wil horen. Lastig om toch uit te stralen wat je wilt 
uitstralen. Daarom werd mondelinge communicatie sinds 2004 extra belangrijk voor Quinity, leverancier van e-businessoplossingen voor de financiële 
dienst-verlening. Karina Schotsman, personal development manager bij Quinity, vertelt … 
 
Met zuiver vakkennis kom je er niet 
Wij werven vooral net afgestudeerden met een bèta-achtergrond, waarbij we met name selecteren op analytische capaciteiten, maar ook op 
communicatieve vaardigheden en de potentie om die te ontwikkelen. Techneuten voelen zich vooral prettig achter hun computerscherm. Terwijl wij ook 
willen dat ze daarachter vandaan komen en een overtuigende presentatie geven aan een belangrijke klant. Eindgebruikers van hun ontwikkelde systeem 
instrueren. Of een groep nieuwe collega’s hun kennis overbrengen. 

 
 “Ik had nooit gedacht dat ik dit goed zou kunnen” Gijs Groenewoud, software engineer 
 
Presentatievaardigheden horen er nu eenmaal bij. Want we kunnen ook geen perfecte presentator aan het woord laten over iets waar hij zelf toeten nog 
blazen van weet. Juist de combinatie van vakkennis en presentatievaardigheden is zo noodzakelijk. 
 

“Eerder was presenteren iets waar ik tegenop zag, maar sinds de cursus is het veel vanzelfsprekender” 
 
 
  



De training leverde ons 3 belangrijke zaken op 
1. Meer zelfvertrouwen voor een groep, doordat onze medewerkers een overtuigende presentatiestijl leerden.  

En leerden om te gaan met kritische klantvragen.  
2. Verhalen die altijd interessant zijn voor ons publiek, doordat onze medewerkers nu de inhoud van hun verhalen bepalen aan de hand  

van wat hun publiek wil weten.  
3. Presentaties die boeien van ijsbreker tot eind, doordat onze medewerkers een aantrekkelijke presentatiestijl  leerden  

en hun verhalen helder op te bouwen.   
 

 
“Een eye-opener voor mij was dat de manier waarop je iets brengt belangrijker is dan wat je brengt”  
Tessa van der Hoorn, consultant  

  


