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Richtlijnen voor jouw presentatie       

 
Beste spreker, 

We stellen het zeer op prijs dat jij binnenkort een presentatie verzorgt tijdens een evenement van 
Railforum. We willen onze gasten een hoge kwaliteit bieden en daarom hanteren wij onderstaande 
richtlijnen voor presentaties. 
 
Deadline: We ontvangen je presentatie uiterlijk een week voor aanvang van het event. Dan kunnen 
we de presentaties vooraf naast elkaar leggen. Laat het ons weten als dit onverhoopt niet lukt. 
 
Vereisten aan de presentatie: 

• We ontvangen graag een PowerPoint-bestand (.ppt) in de diagrootte breedbeeld (16:9). 
• We delen je presentatie (of een aangepaste versie) op onze website na afloop van het event.  
• Beperk het aantal slides: richtlijn is +- 5-10 slides voor een presentatie van een kwartier.  
• Gebruik beknopte teksten met de minimale lettergrootte 20pt. 
• Een korte video of geluidsopname tonen is mogelijk. Geef dit uiterlijk twee weken van tevoren 

aan, dan kunnen we dit voorbereiden met de locatie/voor het online event.  
• Als je zelf geen PowerPoint-sjabloon hebt, dan mag je ons sjabloon gebruiken. Zie link naar 

de pagina pers op de website. 

Gebruik foto’s: 

• We moedigen het gebruik van foto’s en afbeeldingen aan! Let op! Om auteursrechtenclaims te 
voorkomen, mogen de foto’s alleen in je presentatie gebruikt worden als dit eigen foto’s zijn 
van je organisatie, deze rechtenvrij zijn of als er schriftelijke toestemming is van de maker. 
Ook nieuwsfoto’s (bijv. ANP) zijn vaak niet rechtenvrij en regelmatig alleen tegen betaling te 
gebruiken. Zo voorkomen we vervelende schadeclaims en/of rechtszaken. 

Presentatie tijdens het event: 

• Het delen van je presentatie op de dag zelf: 
o Online event: je zet je eigen presentatie klaar en bedient deze zelf tijdens jouw 

presentatie. Onze communicatiemanager (Tessa) is back-up en toont je presentatie 
als jou dit onverhoopt niet lukt. 

o Live event: tijdens een live event toont onze communicatiemanager (Tessa) de 
presentatie op haar laptop. We leggen een afstandsbediening klaar waarmee jij zelf 
door je slides kan klikken.  

Belangrijke punten bij online presenteren: 

• Test bij een online event van tevoren (met het team) je webcam, microfoon, PowerPoint en 
optionele video of Mentimeter, zodat het soepel verloopt tijdens de presentatie. 

• Verplaats je naar een rustige ruimte zonder veel achtergrondgeluiden. 
• Zorg voor een stabiele internetverbinding. 


