
Bessensap 2018 – Richtlijnen en tips voor de 1 minuut pitch!  
Begeleiders: ScientistWanted, Yvonne Smit & Claire van Teunenbroek 
 
Jonge wetenschappers staan te trappelen om hun onderzoeksuitkomsten aan een breder publiek te 
vertellen. Het platform ScientistWanted begeleidt hierbij - ook op Bessensap! Jonge wetenschappers 
worden uitgenodigd om voor een mini-pitch het podium te beklimmen. Met de uitgenodigde sprekers 
en het publiek gaan we het gesprek aan met deze jonge talenten en helpen we ze in hun zoektocht 
naar het bereiken en communiceren met de samenleving. 
 
Gratis workshop: ScientistWanted – jonge wetenschappers on stage 
Wanneer: 15 juni van 10.45 tot 11.35 
Waar: de Rode Hoed in Amsterdam 
 

Aanmelden voor Bessensap kan hier (maximaal 10 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij): 

https://www.bessensap2018.nwo-aanmelden.nl/.  

Wil jij ook een pitch geven voor een publiek vol van journalisten en wetenschappers? Dat kan! 

Stuur ons een mailtje (scientistwanted@mail.com) met je hoofdonderwerp en je contactgegevens 

(mail en telefoonnummer).  

Het programma van de 45min workshop bestaat uit: 

- 5 minuten introductie en voorstellen ScientistWanted 

- 20 minuten tijd voor pitches en feedback 

- 20 min stellingen en paneldiscussie  

Ben jij enthousiast over jouw onderzoek en wil je er graag meer over vertellen, dan is deze workshop 

zeker interessant. Gedurende een deel van de workshop krijgen maximaal tien promovendi de tijd om 

hun onderzoek in 1 minuut aan het publiek te presenteren. Dit noemen we ook wel een ‘Elevator 

pitch’.  

In dit document vind je meer informatie over wat er in de pitch moet en een aantal algemene tips. 

Doel van de workshop: (1) het verbeteren van het communiceren van onderzoeksbevindingen en (2) 

het openen van een discussie rondom het belang van het doorspelen van onderzoeksbevindingen naar 

de samenleving. 

Wat is de bedoeling? 

Een pitch is een korte en krachtige presentatie van jezelf en jouw onderzoek en dat in 1 minuut. Het 

is de bedoeling dat het publiek een idee krijgt van wat jij als wetenschapper kan bieden en ze te 

prikkelen om vragen te stellen. Nadat je de pitch hebt gegeven is er tijd voor feedback vanuit het 

publiek. Deze feedback kan je gebruiken om de pitch beter af te stellen en nog effectiever te maken. 

Wat moet er in een pitch? 

Zowel jijzelf als jouw onderzoek staat centraal gedurende dit korte praatje (max 1 minuut).  

- Wie ben je? Denk hierbij aan jouw functie en onderzoeksveld, maar denk eraan ‘keep it 

simple’.  

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=2Ch0mKMIPnDBnziODPPohQIXPi2k9r4uV0zW9WLgsim4aWKupcHVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.bessensap2018.nwo-aanmelden.nl%2f


- Welk maatschappelijk probleem is er? Bespreek in begrijpbare woorden wat de 

samenleving heeft aan jou (toekomstige) kennis.  

- Wat voeg je toe? Presenteer na het bespreken van het maatschappelijke probleem hoe jouw 

onderzoeksbevindingen hiervoor een oplossing kan bieden.  

Een aantal tips 

Denk tijdens het schrijven aan de 4 W’s: wat bied je, waarom is het belangrijk, wat voeg je toe, wie 

is jouw doelgroep. Verder: 

- Probeer je in te beelden in de behoefte van de doelgroep en haak in op maatschappelijke 

vragen.  

- Het gaat over het overtuigen van het belang van jouw onderzoek. Denk na over de 

maatschappelijke waarde: wat kunnen we ermee en wat lost het op? 

- Het is belangrijk om jargon, vaktaal en onnodig moeilijke woorden te vermijden, deze zijn 

vaak niet nodig. Het doel van deze pitch is het presenteren van jezelf en jouw onderzoek; het 

doorgeven van kennis staat centraal. Kennis kan alleen doorgegeven worden wanneer de 

andere partij het begrijpt.  

- Prikkel het publiek. Sluit eventueel af met een stelling of breng een actuele gebeurtenis 

omhoog en verbind deze met jouw verhaal. 

- Neem je tijd, één minuut is langer dan je denkt. Spreek zo rustig mogelijk. 

- Schrijf je pitch uit op papier. Ik had ongeveer 178 woorden nodig om mijn onderzoek in 1 

minuut te presenteren (https://www.youtube.com/watch?v=UoiMWZb8HSQ ). Oefen de pitch 

vooraf.  

Waarom is een pitch belangrijk? 

Als promovendus ben je gedurende een aantal jaren bezig met het verzamelen van kennis. Tijdens je 

PhD ga je op zoek naar antwoorden op een maatschappelijk probleem. Dit resulteert in kennis en een 

mogelijke oplossing. Dit is een win-win, de wetenschap verwerft kennis en de maatschappij krijgt een 

oplossing. Toch? Helaas besteden PhD’s onvoldoende tijd aan het doorkoppelen van hun 

onderzoeksbevindingen richting een beoogde doelgroep. Als promovendus beschouw ik niet alleen 

het ontwikkelen van kennis maar ook het communiceren van onderzoeksbevindingen als een 

essentieel onderdeel als een van mijn verantwoordelijkheden. Het is belangrijk om ook als beginnende 

wetenschapper het belang in te zien van je eigen bevindingen. Ook kleine en bescheiden resultaten 

kunnen bruikbaar zijn voor bedrijven, beleidsmedewerkers, de overheid, noem maar op. Dus, ga op 

zoek naar jouw doelgroep, connect en deel jouw kennis! Jouw bevindingen zijn bruikbaar. 

 

Voor meer informatie over ScientistWanted: https://scientistwanted.nl/  

Voor meer informatie over Bessensap: https://www.bessensap2018.nwo-aanmelden.nl/  
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