CASE STORY

AT WORK

TO THE POINT AT WORK GEBRUIKT CROWDBEAMER
TIJDENS OPLEIDINGEN OM DE AANDACHT
VAN DEELNEMERS BETER TE MANAGEN
To The Point At Work helpt managers en experten helder en precies communiceren.
Naast het leveren van diensten om strategische communicatie voor te bereiden,
professionele presentaties te ontwerpen of strategieën scherp te stellen, organiseert
To The Point At Work opleidingen waarin teams gebruik leren maken van praktische
en gevalideerde methodieken om complexe informatie en inzichten te vertalen naar
een impactvolle communicatie. Tijdens die opleidingen gebruikt To The Point At Work
crowdbeamer om de aandacht van deelnemers nog beter te managen.

“Met crowdbeamer wordt
het voor toehoorders heel
makkelijk om tijdens een
presentatie met volle aandacht te blijven luisteren,
en om achteraf de aangereikte informatie daadwerkelijk te gebruiken.
Edouard Gruwez,
Managing Director To The Point At Work

EFFICIËNTER OMGAAN MET HET BREIN
VAN JE TOEHOORDERS
“Zelfs voor ervaren professionals blijft het
vaak moeilijk om efficiënt te communiceren,”
aldus Edouard Gruwez. “De grote moeilijkheid
die zij daarbij ondervinden is wat ik meestal
omschrijf als “de vloek van de kennis”: hoe
meer je over een bepaald onderwerp weet,
des te moeilijker het wordt om te begrijpen
hoe je communicatie overkomt bij een
publiek dat die kennis niet bezit. Daarenboven
overschatten zij systematisch de capaciteit
van hun toehoorders om te multitasken en om
informatie te verwerken.
Tijdens onze opleidingen besteden we daarom
vooral aandacht aan hoe je communicatie
overkomt bij je publiek en wat je allemaal
kan doen om efficiënter met het brein van
je toehoorders om te gaan. Uiteraard is het
belangrijk hoe je als presentator voor een
publiek staat, en hoe je met dat publiek
interageert. Maar eigen onderzoek heeft
uitgewezen dat vooral de hoeveelheid, de
keuze en de structuur van de inhoud bepalend
zijn voor de impact van je presentatie. Dat
lichaamstaal en stemgebruik het meest
bepalend zouden zijn is een hardnekkig
fabeltje. Tijdens onze opleidingen leren
we de deelnemers dan ook om op een
gestructureerde manier hun communicatie
voor te bereiden, informatie te vertalen naar
een verhaal en dat verhaal te visualiseren

om de boodschap zo sterk mogelijk over te
brengen naar hun publiek.”
DE VOLLE AANDACHT GRIJPEN VAN JE
PUBLIEK, DAAR GAAT HET OM
“Onze opleidingen zijn trouwens een mix
van presentaties door het To The Point At
Work team en hands-on oefeningen door
de deelnemers,” vervolgt Edouard Gruwez.
“De nadruk ligt tijdens op onze opleidingen
op het belevingsaspect. We geven daarom
typisch verschillende soorten presentaties:
inspirerende
presentaties,
informatieve
presentaties (met heel wat cijfermateriaal),
presentaties met heel veel slides of met één
enkele slide, … Zo laten we de deelnemers
nadenken over wat werkt (en wat niet werkt)
om een boodschap over te brengen naar een
publiek. Zij kunnen die ervaringen vervolgens
meenemen tijdens de hands-on oefeningen.De
vraag die tijdens elke opleiding aan bod komt
is of hand-outs beschikbaar zijn. Persoonlijk
vind ik dat een zeer boeiende vraag, omdat ze
verwijst naar een fundamenteel conflict waar
elke presentator mee worstelt. In de wereld van
vandaag waar iedereen overspoeld wordt door
informatie en waar alles steeds sneller moet
gaan, is er één goed dat bijzonder schaars is
geworden: aandacht. Daar moet je als goede
presentator dan ook zeer omzichtig mee
omgaan. Je moet er alles aan doen om van bij
het begin de volle aandacht van je publiek te
grijpen, en die te behouden.”

UITDAGINGEN
• Efficiënt omgaan met het
brein van je toehoorders
• De volle aandacht van je
publiek grijpen én behouden
• Iedereen in je publiek zo sterk
mogelijk betrekken bij de
presentatie

WAAROM CROWDBEAMER?
• Visueel sterke slides met
weinig tekst zijn perfect
om bij te houden met
crowdbeamer
• Met enkele ‘made-forcrowdbeamer’ slides kan je
actief de aandacht van je
toehoorders managen
• Crowdbeamer biedt iedereen
de gelegenheid om enkel
de relevante informatie te
capteren

www.crowdbeamer.com
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CROWDBEAMER HELPT JE PUBLIEK
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