
Titeldia 
 
Gebruik deze dia (of één van 
de andere kleuren) als titeldia 
voor de presentatie. 
Klik op het tekstvak om een 
titel te maken. Onderaan de dia 
kun je eventueel een voettekst 
en datum plaatsen. Zie je deze 
invulvelden niet, klik dan in het 
lint op het tabblad Invoegen en 
vervolgens op Koptekst en 
voettekst.  
 
 
 
 
 
Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en 
vul de velden in. Je kunt er ook 
voor kiezen om al in het 
dialoogvenster de informatie in 
te vullen. Klik vervolgens op 
Toepassen. 
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Tekst 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken (■) voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (■), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  

 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (■), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 

 
 
 
Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt 
deze automatisch geschaald. 
Om de tekst zelf passend te 
maken, zet als eerst de 
regelafstand op Enkel. Dit kun 
je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea 
te klikken.  

 
 
 
 
Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 

Team Banking & Insurance. Business Analisten  
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Tekst 

 
Standaard komt er een 
opsommingsteken (■) voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen. Wil je geen (■), 
maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op het 
tabblad Start, in de groep Alinea 
op  

 
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-teken 
(■), klik dan op Lijstniveau 
verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 
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Wat is Personal Branding   Wat maakt jou authentiek?  
 Wat is je passie?  
 Wat is jouw rol?  
 Waar wil je naartoe? 
 Wie is jouw voorbeeld?  
 Waar ben je trots op?  

 Met wie wil je in contact zijn? 
 Hoe doe je dat? 
 Waar heb je het over? 
 Op welke manier wil je contact  
     maken?  
 
  



Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 
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Tekst 

 
Standaard komt er een 
opsommingsteken (■) voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan eerst 
een keer op Backspace en begin 
daarna met typen. Wil je geen (■), 
maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op het 
tabblad Start, in de groep Alinea 
op  

 
 
 

(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-teken 
(■), klik dan op Lijstniveau 
verlagen. 
 
 
 

Als de tekstlengte buiten het 
tekstvak gaat lopen, wordt deze 
automatisch geschaald. Om de 
tekst zelf passend te maken, zet 
als eerst de regelafstand op Enkel. 
Dit kun je doen door op het pijltje 
rechtsonder in de groep Alinea te 
klikken.  
 

 
 
 
 

Pas vervolgens naar wens de 
lettergrootte aan. 
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Wat is Personal Branding  



Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 

Hoe profileer je jezelf anno 2018  
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Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 

LinkedIn profiel   
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Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 

LinkedIn profiel (werkervaring)  
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Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 
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Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 

Voorbeelden van Groepen op LinkedIn 
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Beeld 
 
Standaard komt er een 
opsommingsteken () voor de 
tekst te staan. Wil je geen 
opsommingstekens, druk dan 
eerst een keer op Backspace en 
begin daarna met typen. Wil je 
geen (), maar een (-) als 
opsommingsteken, klik dan op 
het tabblad Start, in de groep 
Alinea op  
 
 
 
(Lijstniveau verhogen). Elk 
lijstniveau heeft een ander 
opsommingsteken. Wil je weer 
terug naar het opsommings-
teken (), klik dan op 
Lijstniveau verlagen. 
 
 
 
Afbeelding 
Klik op het icoon om een 
afbeelding in te voegen. De 
afbeelding wordt automatisch 
bijgesneden en geschaald. Wil 
je de afbeelding liever zelf 
opmaken, klik dan op het 
tabblad Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen op Beginwaarden 
van afbeelding.  
 
 
Je kunt nu zelf de grootte en 
positie bepalen. 
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Titeldia 
 
Gebruik deze dia (of één van 
de andere kleuren) als titeldia 
voor de presentatie. 
Klik op het tekstvak om een 
titel te maken. Onderaan de dia 
kun je eventueel een voettekst 
en datum plaatsen. Zie je deze 
invulvelden niet, klik dan in het 
lint op het tabblad Invoegen en 
vervolgens op Koptekst en 
voettekst.  
 
 
 
 
 
Zet in het dialoogvenster een 
vinkje bij Datum en tijd en bij 
Voettekst, klik op Toepassen en 
vul de velden in. Je kunt er ook 
voor kiezen om al in het 
dialoogvenster de informatie in 
te vullen. Klik vervolgens op 
Toepassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen 
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