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Wil je info hieruit delen? Tof! Maar alleen als je mij als bron vermeldt. 

Checklist: Wat trek je aan tijdens een presentatie? 
 
Je hebt je presentatie tot in de puntjes voorbereid. En toch ben je in paniek. ‘Wat trek ik 
aan?!’ 
 
In het dagelijks leven is het al een vraag die angstaanvallen en pleinvrees kunnen oproepen, 
laat staan als je op een podium of online moet spreken voor een groep: wat trek ik in 
vredesnaam aan? 
 
Ik heb eigenlijk maar 1 belangrijke tip. Kleren. Tenzij je mikt op een publiciteitsstunt in de 
kleren van de keizer. Nee, dat is flauw. 
 
Deze vraag lijkt triviaal, maar is belangrijker dan je denkt. Want alle ogen zijn op jou gericht, 
geen ontsnappen aan, zichtbaarder word je niet. 
 
Nou zou ik dolgraag een helder stroomschema voor je hebben, zodat je altijd en voor elke 
gelegenheid weet wat je uit de kast kunt rukken om er smashing uit te zien, maar helaas… 
Ik geef je wel een aantal dingen mee waar je rekening mee kunt houden. 
 

1. Het mag een beetje meer. ‘Let maar niet op mij’ is geen handige. Als je dan toch in de 
spotlights staat, maak er wat moois van. Het mag wat opvallender, net iets theatraler. 
Is voor je publiek leuk om te kijken én je houdt daardoor de aandacht beter vast.  
 

2. Vraag je af: wat is je doel daar op het podium? Wil je benaderbaar, creatief, 
betrouwbaar, formeel, slonzig overkomen? Kan allemaal! In mijn geval mag het als 
cabaretier wat gekker, omdat ik wil entertainen. Als dagaanjager kleed ik me iets 
meer ingetogen, dan gaat het vooral ook om de sprekers. En je keuze hangt ook van 
de doelgroep af: wat is daar de kledingcode? Kleur je mee of helpt het juist om er 
wat van af te wijken? 
En soms is een praktisch doel superbelangrijk. In mijn voorstelling Moederziel 
Marleen heb ik een jurk die ik makkelijk omhoog kan sjorren voor mijn puilbuik, 
maar die ook aan de achterkant opengeritst kan worden door iemand uit het publiek 
voor een stripact die jammerlijk strandt, en die jurk moest ook nog beetje bijzonder 
en elegant zijn. Dat is deze geworden: 
 

3. Je moet je er fijn in voelen. Als je spreekt is het belangrijk dat jouw vibe, jouw 
enthousiasme overkomt. Als je dan toch wat aantrekt, kun je beter iets aansjorren 
wat jouw energie versterkt, waar je je fijn in voelt. 
Fijn omdat kleding niet moet prikken of trekken. En ik vind het fijn als ik er goed in 
kan bewegen, omdat ik nooit weet wat voor fysieke dingen ik allemaal uit ga spoken. 
Het is prettig als je je er in kunt bewegen. 
 

Kortom: er zijn veel factoren waar je rekening mee kunt houden. Jijzelf, de gelegenheid en 
het publiek.  
En als je het écht niet weet kun je altijd nog… tijgerpak aan, vuilniszak aan, of zeggen dat je 
camera het niet doet. 
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Checklist kleding 
Allereerst: het doel van kleding is jouw vibe & doel te versterken. Het mag een beetje meer: 
om de aandacht vast te houden en omdat het leuk is om naar te kijken. 
 
Vragen om mee te nemen in je keuze: 

• Wat is je doel, hoe wil je overkomen en hoe kan je kleding dat versterken? 
• Wie is je doelgroep? Wil je meekleuren of juist tegenkleuren? 
• Zorg dat je je er fijn in voelt: 

o Qua emotie, kleding moet je optillen, je een beter gevoel geven. 
o Qua huidgevoel: kleding moet niet prikken of trekken. 
o Qua beweging: je moet de vrijheid hebben om bewegingen te kunnen maken 

die jij wilt. En als je verwacht veel te zweten is het handig om daar ook je 
kleding op uit te kiezen en ook de kleur. 

 
• Wat is de kleur van de achtergrond van de ruimte? Die is met name belangrijk bij 

online presenteren.  
o Vloeken de kleuren niet, of val je niet weg tegen de achtergrond?  
o In het theater is er vaak zwart doek op de achtergrond, dan is zwart niet 

handig. 
o Online: geen heftige prints, strepen enzo, dat ziet er heel rottig uit op beeld. 

 
Schoenen 
Het oog wil wat, maar als je struikelt over je eigen voeten is het niet handig om pumps aan 
te trekken. Natuurlijk wil je er knap bij lopen, maar dat je er fijn op beweegt is minstens zo 
belangrijk! 
Schoenen met houten hakken kunnen te veel lawaai maken als je op een podium 
presenteert, dat werkt afleidend. 
 
Make-up 
Makeup heeft in mijn ogen als doel om je presence te versterken. Heb je normaal geen 
makeup op, ga dan niet als een geplamuurde paspop het podium op. Maar met name in het 
theater kunnen drie dingen helpen: 

• Een beetje lippenstift helpt het publiek om je beter te kunnen verstaan omdat je 
mond geaccentueerd wordt. 

• Poeder kan helpen tegen glimmen onder theaterlicht. 
• Een beetje oogmake-up geeft je ook een oppepper (doe ik zelf eerlijk gezegd niet, 

omdat mijn bril mijn ogen al accentueert) 
• Als je online presenteert: smeer er niet te veel op, daar staat de camera flink op. 

 
Bij gebruik microfoon 
Als je een headset draagt: let op als je grote oorbellen in hebt, dat ze niet tegen de 
microfoon aan tikken. 
Bij reversmicrofoon (microfoon op je blouse/jasje): let op kleding die ertegenaan schuurt, 
kettingen die ertegenaan kunnen tikken etc. 


