
Aangenaam: 
Ik ben Moniek Faas, Adviseur leren en ontwikkelen, 
trainer, coach. Ik richt me en ben gek op 
ontwikkeling , trainen en coachen van professionals, 
van mensen zoals jij en ik. Hoe wordt je beter voor 
jezelf en dus ook voor je organisatie en je omgeving. 
Hoe breng je jouw kwaliteiten nu goed naar voren! 
Vandaag ben ik met jullie de lift in gestapt om met  
energie, met humor en jouw kwaliteiten een goed 
pitch te maken die je een stap verder brengt naar 
een contact, een afspraak, een gesprek voor je 
volgende baan. Dank je wel dat je er was, tot snel in 
de Lift, of op de Sociale Media?	  

	  

VOLG ONS 
Het nieuwe @Werkblad 
magazine staat live! Neem een 
kijkje op werk.nl/werkblad 
#UWV #Werkplein 

 
	  

Van buiten naar binnen 
Als je de keuze van de werkgever wilt zijn, zal je de 
wereld door zijn ogen moeten zien.  
Of  “Ik huur geen advocaat, maar een grotere kans 
op vrijspraak”  
 “Ik koop geen shampoo, maar glanzende haren.” 
 
Koopmotieven 
Wat is belangrijk voor de ander (relatie) 
Waarom wil hij zaken doen met jou (reputatie) 
Wat heb jij te bieden wat hij nodig heeft (ruil) 
Wat wil je minimaal en maximaal bereiken 
(resultaat)	  

	  
Een sterke p i tch 
Een goede pitch schrijven is best lastig, maar wel mogelijk! Investeer er 
tijd in. Je wilt jezelf immers prikkelen, pakkend en vol overtuiging 
presenteren. Met een goede pitch nodig je de ander uit om vragen te 
stellen over jou, wie je bent en wat je te bieden hebt.  

	  
	  

	  
	  
	  
Wat is een Elevator 
Pitch? 
 
Sterke eerste indruk  
Krachtig begin van je 
gesprek 
Prikkelend 
Pakkend 
Vol Overtuiging 
Een goede pitch nodigt 
uit om vragen te 
stellen, in contact te 
blijven, een afspraak 
te maken! 
	  

Tips	  
• 30	  tot	  50	  seconden	  en	  ongeveer	  120	  woorden	  tekst	  
• elke	  situatie	  kent	  zijn	  eigen	  pitch,	  zorg	  dat	  je	  naast	  

een	  algemene	  pitch	  ook	  variaties	  kan	  aanbrengen	  
die	  je	  aan	  kan	  passen	  aan	  de	  situatie.	  

• Wees	  krachtig	  en	  kernachtig	  
• Zorg	  ervoor	  dat	  je	  een	  probleem	  of	  een	  behoefte	  

oplost	  
• Pitch	  de	  voordelen	  
• Gebruik	  geen	  moeilijke	  woorden	  
• Denk	  aan	  je	  houding	  
• Bied	  de	  voordelen	  wanneer	  je	  negatieve	  

vooroordelen	  verwacht	  
• Laat	  je	  passie	  zien	  
• Presenteer	  je	  als	  gelijkwaardige	  gesprekspartner,	  je	  

hebt	  iets	  toe	  te	  voegen	  
• Rond	  altijd	  af	  met	  een	  vraag	  of	  een	  voorstel	  
• …….	  

	   	  



	  

VOLG ONS 
Het nieuwe @Werkblad magazine staat live! 
Neem een kijkje op werk.nl/werkblad 
#UWV #Werkplein 

 
	  

Wanneer  
zetten we een pitch in? 
	  

 
De opbouw 
 
 
1 Wie ben ik, wat doe ik, en 

voor wie? 
Kortom, waar sta je voor 

2 Welke waarde of welk 
voordeel heb ik voor de 
ander, werkgever, relatie? 
Kortom, Waar ga je voor? 

3 Welke behoefte los je op, 
voordelen 
Kortom Voordeel 1, Voordeel 
2 

4 Call to Action 
Rond af met een vraag, een 
voorstel.  
Kortom Verbind jouw verhaal 
met je gesprekspartner 

 

	  
	  
	  
De	  elevatorpitch	  op	  Youtube.	  

	  

Mijn Pitch: 
 
 
 
 

1.   
 
 

2.   
 
 

3.   
 
 
 

4.  
 
 
     
  120 Woorden 

	  

	  


