BodemBreed Forum richtlijn voor presentaties en bijeenkomsten

Om te zorgen dat elke (thema)bijeenkomst van BodemBreed Forum goed zal verlopen, volgen
hieronder enige richtlijnen voor het geven van een presentatie. Je wordt verzocht je hieraan
te houden, omdat een goede voorbereiding de kwaliteit van de presentatie en de discussie ten
goede komt binnen de beschikbare tijd.
1. Op tijd aanwezig zijn
Presentatoren wordt gevraagd 10 minuten voor het begin van de sessie in de zaal
aanwezig te zijn. Er is dan tijd om de presentatie op de laptop te installeren en
controleren. Daarnaast kan vast met de dagvoorzitter worden overlegd.
2. Huisstijl BodemBreed Forum
Tijdens de (thema)bijeenkomsten wordt de BBF-huisstijl gebruikt. Wij verzoeken je
dan ook om je presentatie in de BBF-huisstijl op te maken. Je kunt hier de
PowerPoint downloaden (ppt-bestand).
3. Duur
De totale tijd van presentatie én discussie samen is maximaal 30 minuten.
BodemBreed Forum wil graag voldoende tijd geven voor een discussie en het stellen
van vragen over uw presentatie. De presentatieduur is daarom beperkt tot 15 à 20
minuten. Voor de discussie is dan 10 à 15 minuten beschikbaar. Je wordt verzocht de
duur van je presentatie vooraf te testen. En je hieraan te houden. De dagvoorzitter
geeft een seintje als je nog 5 minuten presentatietijd heeft.
4. Inhoud
Omdat de tijd het niet toelaat de inhoud in zijn geheel te presenteren, wordt je
verzocht om de kern van het onderwerp weer te geven of een speciaal aspect te
belichten. Ten behoeve van de discussie kun je zo mogelijk afsluiten met een aantal
stellingen, uitspraken of meningen.
5. Hulpmiddelen
Bij alle zalen waar BBF bijeenkomsten organiseert zullen een laptop en een beamer
beschikbaar zijn. Graag je presentatie op USB-stick meenemen en voorafgaand aan
de bijeenkomst aan BodemBreed Forum sturen (mailto:forum@bodembreed.nl).
Presentaties die online staan opgeslagen zijn mogelijk niet toegankelijk vanaf de
laptop.
Een goede voorbereiding is het halve werk, veel plezier gewenst!
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