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Het houden van een goede, inspirerende presentatie
vereist dat u beschikt over enig talent. Daarnaast
moet u voldoen aan een aantal randvoorwaarden,
waarvan een gedegen voorbereiding wel de
belangrijkste is. Vandaag bespreekt Guus Rood de
opbouw van een presentatie. Hij concentreert zich
met name op de opening. Zeker in een periode waarin
veel controllers betrokken zijn bij de presentatie van
soms teleurstellende kwartaal- en jaarcijfers, is ‘de
eerste klap een daalder waard’. Deel 2 in een serie
van drie artikelen.

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 (2)

GUUS ROOD

Tips voor mondelinge present at ies
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‘Welsprekendheid siert niet slechts hen die haar beoefenen,
maar ook de hele staat’, zo wist Cicero al. In het vorige nummer
van Tijdschrift Controlling bleek dat de kwaliteit van de spreker
doorslaggevend is voor de vraag of de informatie goed wordt
opgenomen. De oude Grieken kenden veel waarde toe aan de
redenaarskunst. De retorica vormde zelfs een aparte weten-
schap. Men besefte dat het winnen van een debat, het overtui-
gen van de ander, gemakkelijker is te realiseren als de spreker
zijn boodschap en argumenten ‘aansprekend’ weet over te bren-
gen. Daar weten ‘de politici van Paars’ inmiddels alles van....
Die constatering gaat nog altijd op, ook in de 21e eeuw, waarin
de nieuwe media voor een revolutie hebben gezorgd in de infor-
matievoorziening. Het gesproken woord behoudt ook in de
moderne tijd zijn waarde. Niet alleen de hoeveelheid en feitelijk-
heid van de geboden informatie is maatgevend voor het effect,
ook de wijze waarop deze wordt gebracht. De flair van de spreker,
zijn of haar persoonlijkheid en uitstraling bepalen wel degelijk
in hoeverre de geboden informatie wordt opgepikt en gebruikt.

Voorbereiding
Het behoeft geen nadere toelichting dat een presentatie goed
voorbereid moet zijn. Toch wordt hiertegen nog regelmatig
gezondigd. Het komt zelfs voor dat mensen totaal onvoorbereid
het woord nemen en denken zich er wel doorheen te zullen
slaan. Dat lukt zelden, ook al gaat het ‘slechts’ om een feestrede
of een andere informele toespraak. 
Bereid u daarom altijd goed voor! Of het nu gaat het om een
lezing, de presentatie van een belangrijk onderwerp in een ver-

gadering, of om de aanzet voor een discussie. Hanteer hierbij
het volgende tijdspad: 
• Eén maand voor de presentatie is het besluit genomen of de

beoogde spreker de presentatie wil en kan houden. Een blik
in de agenda leert of er daadwerkelijk tijd is om de presenta-
tie optimaal voor te bereiden. Uitstel tot het laatste moment
is een vaak voorkomende valkuil. Er worden daarom direct
besluiten genomen over benodigde tijd, apparatuur en (tech-
nische) ondersteuning.

• Twee weken voor de presentatie moet de benodigde infor-
matie grotendeels bijeengezocht zijn. Dat betreft niet alleen
de feitelijk benodigde gegevens, zoals cijfers en overige fei-
ten, maar ook achtergrondinformatie, benchmarks en bij-
voorbeeld historisch materiaal. Het verdient aanbeveling
ook de actualiteit in de eigen instelling, in de branche of sec-
tor, wellicht nationaal en internationaal omgeving, te volgen
tegen de achtergrond van het thema.

Een verrassend en ontspannen begin is

oneindig veel beter dan de bekende clichés.

De spreker bewijst ermee overtuigd te zijn

van het belang van zijn presentatie en vol-

doende zelfvertrouwen te hebben om de pre-

sentatie tot een succes te maken. Het

publiek waardeert dit absoluut en ‘gaat er

eens goed voor zitten’. Er zijn talloze manie-

ren om de eerste woorden zodanig te kiezen

dat het verhaal gelijk ‘staat als een huis’. 

1 Maak een compliment. Op congressen,

seminars, maar ook op vergaderingen

waar deelnemers pittige reistijden heb-

ben gehad, drukke agenda’s hebben of

anderszins moeite hebben moeten doen

aanwezig te zijn, kan een compliment aan

de toehoorders een goed begin zijn. ‘Mag

ik beginnen met een compliment voor uw

bereidheid vandaag hier allemaal aanwe-

zig te zijn. Het illustreert uw interesse in

het onderwerp en uw bereidheid om zich

terdege te oriënteren.’

2 Vertel een anekdote. Een begin met een

grap of anekdote is in de Verenigde

Staten gemeengoed. Ook in onze cultuur

komt het vaak voor, maar het succes

hangt sterk af van de persoonlijkheid van

de spreker. Wat dacht u van deze: ‘Ik ben

ooit geïntroduceerd als degene die ervoor

zorgde dat wij in land X een winst boek-

ten van 500.000 euro. Om eerlijk te zijn

was het niet land X, maar land Y waar ik

de leiding had, het was geen 500.000 euro

maar het dubbele en het was geen winst,

maar een verlies.’

3 Breng een citaat in. Het citeren van een

opmerkelijke uitspraak is een speels begin

met een serieuze ondertoon. De spreker

bewijst er ook enige belezenheid mee.

Bijvoorbeeld: ‘De bekende columnist Jan

Blokker schreef ooit ‘Ik heb de pest aan

informatie, je kunt je eigen woorden niet

meer vertrouwen.’ De spreker zal uiteraard

na het citeren het verband leggen tussen

deze uitspraak en de presentatie.

4 Memoreer een feit van de dag. Er zijn tallo-

ze mogelijkheden om de link te leggen

tussen de actualiteit van de dag en het

onderwerp van de presentatie. Een begin

als ‘Ik hoorde vanmorgen op het nieuws’,

kan de actualiteit van de presentatie

onderstrepen. Zelfs het weer kan uit-

gangspunt zijn. Een voorbeeld: ‘Buiten is

het slecht weer, maar binnen schijnt de

zon, want ik ga u mooie cijfers presente-

ren.’ Of omgekeerd: ‘Buiten schijnt de zon

nog, maar ik heb u helaas weinig zonnigs

te melden. Of ‘Er verschijnen donkere wol-

ken aan de horizon van onze organisatie.’

5 Provoceer. Zoals bij alle varianten van

een opening is ook de keuze voor een pro-

vocatie sterk persoonsgebonden. Je moet

het allereerst durven, maar ook weer niet

overdrijven. Voorbeeld: ‘Iedereen die

plannen mocht hebben een tweede huis

in Frankrijk aan te schaffen, een boot te

kopen of een wereldreis te boeken, moet

ik teleurstellen. Het zal er in het komende

jaar niet van komen. Luister en huiver....’

Tien t ips voor een goede opening

Blijf nooit zitten tijdens een
presentatie, ook niet in een
vergadering



• Drie dagen voor de presentatie moet alles gereed zijn. De
spreker heeft het doel van de presentatie duidelijk voor ogen,
bijvoorbeeld ‘beeldvorming’ (kennisoverdracht), of ‘besluit-
vorming’ (discussie). Het doel bepaalt ook sterk de vorm en
tijdsduur. Dat een en ander ook afgestemd is op het niveau
van de toehoorders en eventueel overige inleiders, spreekt
vanzelf. Hoewel het nog steeds voorkomt dat er geen visuele
ondersteuning plaatsvindt, worden verreweg de meeste pre-
sentaties gehouden met sheets als ondersteuning. Bij uitslui-
tend auditieve presentaties wordt slechts een zeer beperkt
deel van de informatie onthouden. Als sheets worden
getoond, desnoods met alleen trefwoorden, komt het gebo-
dene vele malen beter over. Plastic transparanten op een
overheadprojector maken steeds meer plaats voor presentatie
via Powerpoint op een laptop. Als de sheets na afloop wor-
den uitgereikt als hand out is de overdracht optimaal.
Illustraties als foto’s, videobeelden of tekeningen verhogen de
kwaliteit van de presentatie. Via het downloaden op internet
en/of het scannen van materiaal op papier is dit te realiseren.

• Vier uur voor een belangrijke presentatie wordt alles
gecheckt en gerepeteerd. Dus niet in het laatste uur!
Inspectie van de ruimte, controleren of de apparatuur aan-
wezig is, snoeren en stopcontacten, verlichting, microfoon
en katheder. Functioneert alles? Hoe zet je de laptop, een
beamer of overheadprojector aan en uit? Is er goed zicht op
het scherm vanuit alle posities en waar stelt de spreker zich
op? Hoe kom je daar vanaf je stoel? Loop alles na met de
technische man of vrouw en spreek eventueel af waar deze
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6 Presenteer cijfers.Voor de lezers van dit

tijdschrift behoeft het openen met cij-

fers op zich geen probleem te zijn. Kies

een saillant gegeven dat interesse

wekt. Leg een verbinding met het thema

van de presentatie en voeg er het argu-

ment aan toe waarom juist dit cijfer is

gekozen. Bijvoorbeeld: ‘Je hoort wel

eens zeggen dat van elke aan reclame

bestede euro de helft weggegooid geld

is. Wisten we maar welke helft.’

7 Poneer een stelling. Niet alleen in

forums of aan het eind van een betoog

worden vaak stellingen geformuleerd.

Ook als introductie kan een stelling

interesse opwekken. De toehoorders

zullen benieuwd zijn naar de argumen-

tatie. Bijvoorbeeld: ‘Banken wordt

nogal eens verweten dat ze bij krediet-

verlening uitsluitend in de achteruit-

kijkspiegel kijken. Mijn stelling is dat

dat klopt, maar ze nemen daarbij

plaats op de motorkap en draaien de

spiegel 180 graden.’

8 Vertel een verhaaltje. Een kort verhaal,

een sprookje of waargebeurde historie

kan een fraaie preambule zijn voor een

betoog. Bijvoorbeeld: ‘Er werd een

brugwachter aangesteld. Deze had

behoefte aan een technische hulp-

kracht en daarom was ook een coördi-

nator nodig. Die vroeg om een secreta-

resse en toen deze de bezoekrappor-

ten van haar baas verspreidde, was

een nieuwe unit ‘mobiele bruggen’

vanzelfsprekend. De manager daarvan

rapporteerde naar vele afdelingen en

vroeg daarvoor budget. Waarop beslo-

ten werd om te bezuinigen en de brug-

wachter werd ontslagen.’

9 Stel een vraag aan (iemand uit) het

publiek. Ook hier zijn talloze voorbeel-

den denkbaar. Het doel is vooral om

direct goed contact met het publiek te

krijgen. Toehoorders blijken altijd bereid

vragen te beantwoorden, met name als

het gaat om het opsteken van handen.

Voorbeeld van een vraag tijdens de

introductiedag voor nieuwe medewer-

kers: ‘Voor wie van jullie zijn wij de

tweede werkgever?’ Vervolgens aan

degenen die de hand opstaken: ‘Wat

vind je het grootste verschil tussen

onze organisatie en je vorige? Je krijgt

dan vaak verrassende antwoorden.

10 Begin met een ludieke actie.Wie het aan-

durft, kan het altijd proberen. Een voor-

werp tonen, een bepaald kledingstuk

aantrekken, dropjes uitdelen, het kan

een humoristisch en vrolijk begin vor-

men. In de nogal traditionele wereld van

controllers stelt men doorgaans niet

zoveel prijs op ludieke acties. Toch geef

ik een voorbeeld: ‘Ik heb voor ieder van

u een pakje tissues meegenomen; u zult

ze wellicht nodig hebben als u mijn pre-

sentatie over onze resultaten beluisterd

hebt.’ Op gebak trakteren bij de presen-

tatie van prachtige cijfers is uiteraard

beter, maar doe dit dan aan het eind.

Smullende toehoorders hebben niet

zoveel aandacht meer voor de spreker....

zich bevindt als snelle hulp onverhoopt toch nodig is. De
spreker moet absoluut ontlast worden van allerlei technische
zaken en moet zich uitsluitend kunnen concentreren op de
inhoud van zijn presentatie.

• Vijf minuten voor de start concentreert de spreker zich
geheel op zijn optreden. Bij een congres of vergelijkbaar eve-
nement zoekt hij even een ruimte op om uiterlijk en kleding
te inspecteren, maar ook om zich volledig voor te bereiden
op de start en de grote lijn in zijn verhaal. Vindt de presen-
tatie plaats tijdens een vergadering, dan verdient het aanbe-
veling tijdens de laatste minuten niet meer indringend deel te
nemen aan discussies. Wanneer de presentatie geschiedt via
Powerpoint is het verstandig om de laptop enkele minuten
eerder te starten en de presentatie vast op te roepen. Het
vraagt doorgaans enige tijd voor de eerste sheet wordt
geprojecteerd en dat kan rommelig overkomen. Via het
bekende indrukken van de toetsen ‘Fn-F5’ op de laptop kan
de projectie op het scherm bedekt worden tot het daadwer-
kelijke begin. 

Nieuwe media hebben voor
revolutie gezorgd in
communicatiewereld
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De star t
Zoals al aangegeven, is de waardering van de presentatie niet
alleen afhankelijk van de geboden informatie, maar ook van de
professionaliteit van de spreker. Als hij of zij veel waardering
krijgt voor de manier van presenteren in termen van uiterlijk,
flair, deskundigheid en spreekvaardigheid, zal de inhoud prima
overkomen en wordt het doel van de presentatie bereikt.
De persoonlijke factor is veel belangrijker dan we eigenlijk wil-
len toegeven. Sterker nog: de toehoorders vormen zich in de eer-
ste vijf minuten al een beeld van de spreker en diens presentatie.
Men concludeert al snel ‘dat wordt niks’ of ‘dit wordt interes-
sant of spannend’. Daarvan is ook het bekende gezegde afgeleid
‘je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk’.
Daarom is het begin van de presentatie van essentieel belang. 

Aandachtspunten
Loop ontspannen en rechtop naar de plaats die tevoren werd
gekozen om voor iedereen goed zichtbaar te zijn zonder in beeld
te staan van de projectie.
Blijf nooit zitten tijdens een presentatie, ook niet in een vergade-
ring.
Zorg ervoor moeiteloos en snel de apparatuur te starten; heb dit
bij voorkeur al van tevoren gedaan. Checken is dus niet nodig
(dus niet: ‘ben ik goed te verstaan?’ of nog erger ‘doet de micro-
foon het?’ 
Kijk rustig en glimlachend de zaal rond, zoek even oogcontact

met iedereen, van links naar rechts en van voor naar achter,
zeker in een grote zaal.
Cijfer jezelf niet weg door overdreven dank te betuigen aan de
organisatie; je hebt immers veel voorbereidingstijd besteed, het
publiek hoeft slechts te luisteren.

Begin met een vooraf bedachte ‘opening’ (zie de tips in het
kader). Denk daarbij vervolgens aan zaken als: 
• hoe stel ik mezelf (eventueel) voor met naam en functie?
• waarom ben juist ik gevraagd deze presentatie te geven?
• wat is het onderwerp en waarom is dat relevant voor deze

bijeenkomst en deze doelgroep?
• hoe ga ik het thema behandelen en in welke deelonderwer-

pen?
• wat zal mijn conclusie zijn?
• hoeveel tijd neemt de presentatie?
• krijgen de toehoorders aan het eind wel of geen hand out

uitgereikt?

Je krijgt nooit een tweede
kans voor een eerste indruk

–C

advertentie


