
Training Minto Pyramid Principle ® 

 
 
Het helder kunnen overbrengen van ideeën aan klanten, collega's en managers is 

een belangrijke vaardigheid op weg naar succes. 'The Pyramid Principle' legt uit hoe 

creatief denken, logisch redeneren en helder communiceren kunnen samengaan en 

resulteren in goede oplossingen voor complexe problemen. The Pyramid Principle is 

gebaseerd op de basisgedachte dat als ideeën worden gegroepeerd op basis van een 

voorafbepaalde logische structuur, de ideeën beter te doorgronden en begrijpen 

zijn. Daarnaast heeft de ervaring uitgewezen dat als de ideeën volgens een piramide, top-down, wor-

den gepresenteerd ze meer overtuigingskracht hebben. The Pyramid Principle is bedoeld voor dege-

nen die hun vermogen tot oplossingen of goede beslissingen te komen willen verbeteren. In deze bro-

chure treft u informatie aan over de Pyramid Principle training; een training die erop gericht is om 

informatie op gestructureerde wijze te verwerken en presenteren. 

 

Consultants en beleidsbepalers gebruiken deze methode om documenten te schrijven en presentaties 

te geven. Daarnaast leent de methodiek zich uitstekend voor het ontleden van een complex vraagstuk. 

Bedenkster van de piramidestructuur is Barbara Minto. 

 

 

 

Barbara Minto heeft haar MBA behaald aan de Harvard Business School. Als consultant heeft zij haar 

sporen verdiend bij grote kantoren als McKinsey en Ernst & Young. 

Haar training weerspiegelt ‘lessons learned’ uit meer dan 30 jaar praktijkervaring in het verzorgen van 

trainingen voor grote adviesbureaus en bedrijven, wereldwijd. In veel van deze bedrijven wordt vaak 

de kreet ‘maak het Minto’ gehoord. Het beginsel van het Minto Pyramid Principle® wordt beschouwd 

als de taal voor professionals, vooral voor degenen die willen dat er naar hen wordt geluisterd en die 

hun carrière serieus willen bevorderen. 

 

 

Het Minto Pyramid Principle® concentreert zich op het denkproces dat vooraf moet gaan aan het 

schrijfproces. De unieke structuur (Situation-Complication-Question: SCQ kader™) is een krachtig in-

strument om de vraag van de lezer te identificeren en daarmee het doel van het document scherp te 

stellen.  

Vervolgens werkt u aan het opbouwen van de piramide, het toepassen van de regels van de piramide 

om juist díe elementen te ontdekken, die nodig zijn om de vraag van de lezer te beantwoorden. Het 

resultaat is een duidelijke, beknopte boodschap die snel wordt be-

grepen door de lezer en waar nodig tot actie leidt. 

Hierdoor wordt er op alle niveaus van de organisatie tijd en geld be-

spaard. Over optimalisatie gesproken! Op deze manier wordt de ef-

fectiviteit van zowel uw werk als van uw organisatie verbeterd. 

Over Barbara Minto 

Het Minto Pyramid Principle® concept 



De techniek is van toepassing op elk type document waarin het uw doel is om tekst aan te bieden: 

email, 1-pagina memo, rapport met meerdere pagina's of formele presentaties.  

Bovendien is het van onschatbare waarde voor het snel en effectief brengen en begrijpen van monde-

linge boodschappen. Het werkt zowel voor een intern als een extern publiek, ongeacht het medium of 

de taal. Om deze reden is Minto Pyramid Principle® de de-facto standaard geworden voor alle belang-

rijke adviesbureaus en professionele organisaties wereldwijd. 

 

Na afloop van de training bent u met behulp van het Minto Pyramid Principle® in staat om een heldere 

presentatie te geven en een duidelijk document te schrijven. 

 

 

 

De training Minto Pyramid Principle® wordt regelmatig aangeboden als open training. U kunt desge-

wenst ook kiezen voor een in-company training.  

 

De training wordt verzorgd door Hetty van Esch, die als enige in Nederland, door 

Barbara Minto zelf officieel is opgeleid en gecertificeerd als trainster. Hetty heeft 

intussen Barbara’s eigen trainingsmateriaal in het Nederlands vertaald en er een di-

dactische benadering in aangebracht die naadloos aansluit op de behoefte van de 

Nederlandse professional. Zij verzorgt trainingen zowel in het Nederlands als in het 

Engels voor management teams van: diverse overheden, GHOR, Philips, ASML, NS, 

Achmea, HEMA, Afas, AoN, CNV, Rabobank, Enexis, Elseviers en vele anderen.  

 

 

Barbara over Hetty: 
“Hetty is a wonderfully enthusiastic teacher of my Minto Pyramid Principle concept. She herself understands 

the Principle thoroughly and because of her qualities as a teacher, she is extremely good at conveying the mes-

sage. I can heartily recommend her as being an involved teacher who does not stop explaining before everybody 

in the course understands my concept” 

  

 

 

Meer weten, neem dan even contact op met Hetty van Esch, via onderstaande contactgegevens: 

 

 

 
 
Brederostraat 22                                  +31 (0) 78 691 8032        
2951 TG Alblasserdam                        +31 (0) 78 645 6732             
Web www.stepping-up.nl                   +31 (0) 6 4670 6834     
E-mail: info@egrammatica.nl 

 

 

http://www.linkedin.com/in/hettyvanesch  

Resultaat van de Minto Pyramid Principle® training 

Trainster 
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