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Van de goedbedoelde ma ar s lecht gecommuniceerde
nieuwja ars t oespra ak is hela as ma ar weinig bli jven
hangen. Het waren t och vooral  weer obligate pra at jes.
Een gemis te kans,  omdat goed voorbereide mondelinge
communicat ie wel degeli jk  uiters t  ef f ect ief  kan zi jn.
Niet  get reurd, bij  de present at ie van de half ja arcijf ers
kr i jgt  u wellicht een her kansing. Ma ar wat nu als u net
als sommige ar t ies ten las t  heef t  van plankenkoor t s of
podiumangs t? Guus Rood geef t  u t ips voor mondelinge
present at ies.  Deel 1 in een ser ie van dr ie ar t ikelen.

C O M M U N I C A T I E
Drs. G.A.M. Rood,
hoofd ondernemingsvoorlichting ING Bank

Spreken in het openbaar (1)

GUUS ROOD

Tips voor mondelinge present at ies



Hoe het nie t  moet

Een werknemer overleed tijdens zijn dienstverband; de

familie nodigde de werkgever uit om een herdenking uit te

spreken tijdens de crematieplechtigheid. Het tijdstip van

de bijeenkomst kwam de leiding van de organisatie slecht

uit en men bood aan een afscheidsrede in te spreken op

een cassettebandje en dit in het crematorium af te laten

spelen. Het zal u niet verbazen dat dit aanbod door de

nabestaanden werd afgewezen.
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‘Dames en heren, het verheugt mij dat u in zulke groten getale
bent gekomen. Mede namens mij heet ik u dan ook van harte
welkom!’ Zo begint menige toespraak. De spreker staat achter
een katheder, heeft eerst enkele keren op de microfoon getikt en
gevraagd ‘doet ie het?’ en leest vervolgens van papier een tekst
voor. De woorden klinken vlak en monotoon, de toehoorders
worden weinig of niet aangekeken, want het is niet gemakkelijk
om de getypte tekst te kunnen lezen en deze zo goed mogelijk
over het voetlicht te krijgen. De toehoorders zijn in het gunstig-
ste geval zo beleefd om het gesprokene, weliswaar lijdzaam, aan
te horen. 
Sommige sprekers doen het anders. Met een natuurlijke flair
lopen ze naar het spreekgestoelte, richten de blik op het publiek
met een glimlach om de lippen en zeggen op vriendelijke toon
‘Beste mensen, hartelijk welkom allemaal. Het doet mij genoe-
gen om te zien dat zoveel gasten vandaag naar deze ruimte zijn
gekomen. Ik wens u en ons dan ook een prima bijeenkomst
toe.’ Zo kan het ook. Iemand die op deze manier zijn inleiding
begint, kan direct rekenen op de aandacht van zijn toehoorders.
Met die aandacht zal ook de betrokkenheid bij het thema, het
opnemen van de geboden informatie en het gebruik van de
opgedane kennis vele malen hoger zijn dan wanneer men nood-
gedwongen de bijeenkomst heeft moeten ‘uitzitten’.

Spreken versus schrijven
Het gesproken woord is een bijzondere vorm van communica-
tie. Het heeft dan ook specifieke kenmerken, die afwijken van
het communiceren per brief, memo, e-mail of website. Het wijkt
ook sterk af van het leveren van informatie in een rapport of
van een artikel in een tijdschrift. Naast de hoeveelheid en kwa-
liteit van de informatie, de vorm, het moment en de ambiance
waarin het communiceren plaatsvindt, is met name de fysieke
aanwezigheid van de spreker een essentieel aspect van het
gesproken woord. Daardoor kan de feitelijke informatie sterk
worden ‘gekleurd’. De interactie, dialoog en discussie zullen
belangrijke invloed uitoefenen op de uiteindelijke beslissing wat
wordt opgenomen en hoe deze gegevens door alle betrokkenen
worden geïnterpreteerd.
Mondelinge communicatie kent nadelen, maar de voordelen
kunnen die vaak compenseren en overtreffen menigmaal de ken-
merken van schriftelijke communicatie. Maar alleen als men die
voordelen onderkent en er gebruik van maakt. De voornaamste
kenmerken van mondelinge communicatie zijn:
– De informatie wordt indringend overgebracht.
– De ambiance kan voor positieve impulsen zorgen. Een goede

accommodatie, perfecte techniek en een sfeervolle ruimte
maken het een spreker gemakkelijk goed over te komen.

– Er is een mogelijkheid sterk op de aanwezigen toegesneden
informatie te bieden.

– Naast de kennis kunnen ook emotie, specifieke interpretatie
en dito inspiratie worden overgebracht. 

– De lichaamstaal is zichtbaar en heeft invloed. De mate van
enthousiasme en betrokkenheid van de spreker, de intonatie

van de stem, woordkeus en spreekvaardigheid, de fysieke
houding en gebaren hebben meer invloed dan men graag toe-
geeft. Dit is overigens een van de redenen waarom videocon-
ferencing en telefonisch vergaderen nog maar zeer beperkt
ingang hebben gevonden.

– Ter plaatse kan informatie worden gewijzigd en aangepast
aan de toehoorders. Dan kan zowel spontaan gebeuren als op
basis van feedback van de aanwezigen.

– Het gesproken woord kan optimaal ondersteund worden met
beeldmateriaal in de vorm van dia’s, sheets of bewegende
beelden, met geluid of elke andere beschikbare technische
ondersteuning

– Er hoeft geen sprake te zijn van een solo-optreden; er kunnen
meer sprekers zijn, die elkaar afwisselen en aanvullen.

– Er is een mogelijkheid voor en na (liefst niet tijdens) de presen-
tatie onderling te communiceren. Dat kan strikt formeel zijn in
een vergadering, workshop of groepsdiscussie, maar ook infor-
meel: ‘onderling bijpraten’, ‘netwerken’, ‘gesprekken in de
wandelgangen’ en lobbyen. Ook dit zijn redenen waarom video-
conferencing en telefonisch vergaderen niet populair zijn.

Samengevat: mondelinge communicatie is indringend, biedt
kansen op interactie en drukt een veel persoonlijker stempel op
de boodschap dan andere vormen van communiceren. De afzen-
der bereikt snel en integraal zijn publiek.

Mondeling communiceren kent ook nadelen:
– Er moet een gelegenheid, een tijdstip en ruimte worden

gevonden om de lezing, vergadering of toespraak te concreti-
seren. Dat vraagt om een geschikte accommodatie en gelijktij-
dige beschikbaarheid van alle betrokkenen, hetgeen tijd en
geld kost.

– Er moet sprake zijn van enige homogeniteit tussen spreker en
toehoorders. Anders gezegd: het niveau, deskundigheid en
betrokkenheid tussen spreker en publiek mogen niet te veel
verschillen.

– Het vraagt concentratie en discipline van de toehoorders om
goed te luisteren en de informatie tot zich te nemen.

– Er is nauwelijks of geen mogelijkheid om ‘nog even terug te
gaan’ zoals het opnieuw lezen van schriftelijke informatie.
Wie de aandacht verliest, kan de draad van een betoog
gemakkelijk kwijtraken; het kost de nodige moeite die weer
op te pakken. 

– Als de presentatie niet wordt ondersteund door de inzet van
audiovisuele hulpmiddelen, leidt dat snel tot verminderde
aandacht en meestal ook tot een negatief oordeel over de
inhoud. Een slechte verstaanbaarheid van welke soort presen-

Te snel wisselen van sheets
verstoort de presentatie



tatie of toespraak dan ook, het ontbreken van sheets bij een
informatief verhaal, te veel of te weinig tekst op een sheet, te
snel wisselen van sheets of het gebruik van teveel sheets, ze
verstoren de presentatie en leiden in ieder geval niet tot het
adequaat opnemen van informatie.

– Ook andere materiële omstandigheden kunnen een negatieve
invloed hebben: zwak licht, een slecht zicht op de spreker
en/of het projectiescherm, krakende luidsprekers, een slechte
microfoon, die onjuist is geplaatst (of verkeerd gebruikt
wordt). Andere verstorende factoren zijn: een ongeschikte of
sfeerloze ruimte, weinig comfortabele stoelen, te grote (of te
kleine) afstand tot de spreker, geluiden in de zaal of van bui-
ten, kortom het hele scala van omgevingsfactoren, die een
goede opname van de informatie belemmeren.

– Het belangrijkste nadeel is het spiegelbeeld van het voordeel:
de spreker zelf. Als deze geen enkele uitstraling heeft, niet
boeit en geen oog heeft voor zijn of haar publiek (letterlijk en
figuurlijk), zullen alle voordelen niet opwegen tegen dat gege-
ven. Het kan zelfs contraproductief zijn: de gasten namen de
moeite om aanwezig te zijn en werden teleurgesteld. Dat
negatieve effect is aanzienlijk groter dan bij andere vormen
van communicatie.

Bedrijfscultuur
De vraag waarvoor gekozen moet worden: ‘mondeling of schrif-
telijk’, kan op vele manieren worden beantwoord. Uitgaande
van de hierboven genoemde kenmerken is die keuze doorgaans
snel gemaakt. 
De criteria zullen in essentie zijn gelegen in de complexiteit van
de informatie, de relevantie van de informatie voor degenen die
ermee aan de slag gaan en de mate waarin de gegevens een defi-
nitief of vaststaand karakter hebben. Het laatste kan ook
omschreven worden met de opmerking: ‘Als de zaken nog in het
stadium zijn van overleg en discussie, verdient gesproken com-
municatie vanzelfsprekend de voorkeur.’ Het lijkt zelfs een con-
ditio sine qua non.
De tijdgeest is sterk veranderd in vergelijking met enkele decen-
nia geleden. Vroeger werd het gewoon gevonden dat talrijke
missives in schriftelijke vorm werden verspreid vanuit het
hoofdkantoor, het ministerie, of waar de algemene leiding dan
ook gevestigd mocht zijn. Zonder enige vorm van inspraak of
medezeggenschap! 
In de 21e eeuw is een andere cultuur ontstaan. Na het proces
van ‘democratisering’, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw
onze samenleving overspoelde, is tegen het einde van de eeuw
een modus gevonden tussen eindeloos gepraat en eenzijdige
besluiten vanuit de top van een organisatie. Het befaamde
Nederlandse poldermodel houdt in dat wezenlijke besluiten niet
zonder uitvoerige gesprekken en uitwisseling van standpunten
worden genomen. Daarmee wordt ‘consensus’ bereikt, ofwel de
instemming van alle betrokkenen en zo wordt een basis gelegd
voor effectieve uitvoering.
Elke organisatie kent een eigen bedrijfscultuur. Het proces van
communiceren verloopt bij de overheid en de non-profitsector
nu eenmaal anders dan in het bedrijfsleven. Ook binnen organi-
saties zijn die cultuurverschillen sterk. De lijn communiceert
anders dan de staf. Hetzelfde geldt voor de commercie en de
ondersteunende units, de denkers en de doeners.
Hoe groter de cultuurverschillen tussen deze verschillende func-
tionarissen, hoe sterker de communicatie zal verschillen. In de
theorie heet het dat de zender en ontvanger optimaal op elkaar
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moeten zijn afgesteld om de informatie volledig over te brengen.
In de praktijk treedt zeer veel ‘ruis’ op, die minder met de hel-
derheid van de informatie te maken heeft, als met de wijze
waarop deze wordt gepresenteerd. 

Bij al deze facetten van communicatie blijft de menselijke factor
daarom het centrale element. Hoe feitelijk en exact de informa-
tie ook moge zijn, zij wordt altijd waargenomen, geïnterpre-
teerd en onthouden op basis van emotionele, subjectieve ele-
menten. Daarom is de keuze voor een mondelinge presentatie
vaak beter dan het schriftelijk verstrekken van informatie. Een
combinatie van beide kan het beoogde effect versterken, mits
aan de hierboven beschreven randvoorwaarden is voldaan. 

In deel 2 zal de opbouw van een presentatie aan de orde komen.
Meer dan ooit is bij gevoelige onderwerpen het adagium ‘people
do not first see and then define but first define and then see’ van
toepassing. Het principe ‘iedereen kan goed over komen, als je
de juiste vorm en techniek maar hanteert’ zal daarom concreet
worden gemaakt aan de hand van praktische richtlijnen.

Dames en heren

Vrijwel iedereen heeft in zijn werk regelmatig te maken

met speeches en presentaties in de informele sfeer. Op

personeelsfeesten, bij jubilea en pensioenen, maar ook bij

begrafenissen of crematies wordt verwacht dat een colle-

ga of leidinggevende een toespraak houdt. 

In het zakelijke verkeer wordt eveneens vaak gebruik

gemaakt van mondelinge overdracht van informatie. De

lezing of presentatie op een seminar of congres, de bekend-

making van de financiële resultaten aan de medewerkers,

de OR, beleggers of de pers: steeds wordt verwacht dat een

spreker namens de organisatie op boeiende wijze informa-

tie verschaft. Het mondeling verdedigen van voorstellen bij

de directie, de aanzet voor een gedachtewisseling tijdens

een vergadering en het presenteren van onderzoeksresulta-

ten zijn evenzovele voorbeelden van communicatie waarbij

de spreker een wezenlijke invloed heeft op het resultaat.

Een effectieve mondelinge communicatie vraagt enige aan-

leg of talent van de spreker, maar vooral een optimaal

gebruik van presentatietechnieken. In een serie van drie

artikelen zal columnist Guus Rood deze technieken

beschrijven. De schrijver houdt zelf elk jaar circa 150 lezin-

gen, presentaties en speeches en schreef daarover het boek

Dames en heren, bouwstenen voor een goede presentatie

(ISBN: 90 140 6300 8), uitgegeven bij Samsom.

Een mondelinge presentatie
verdient vaak toch de
voorkeur

–C


