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‘Vragen, geen vragen.’ Met deze afsluitende woorden
maakt de spreker die er zichtbaar genoeg van heeft
zich meestal snel uit de voeten. Het spreken in het
openbaar heeft hij toch vooral ervaren als een zware
psychische belasting. ‘Eens maar nooit weer’, zo zie
je hem denken bij het verlaten van de zaal. Het kan
ook anders. Deel 3 (slot) in een serie artikelen over
spreken in het openbaar.

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 (3)
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Tips voor mondelinge present at ies
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Elke spreker moet rekening houden met vragen uit het publiek.
Het kenmerk van mondelinge overdracht van informatie is
immers het rechtstreekse contact tussen de spreker en zijn of
haar toehoorders. Het ligt voor de hand dat deze dan de gele-
genheid te baat zullen nemen om te reageren.
Er is tijdens of na de lezing, presentatie, of hoe de spreker zijn
monoloog ook typeert, altijd wel een mogelijkheid toelichting te
vragen, of een discussie te starten. Als er meer sprekers geweest
zijn, bijvoorbeeld op een congres, dan vormt een panel vaak de
afsluiting van de bijeenkomst. De sprekers treden met het
publiek en met elkaar in discussie over het centrale thema en de
invalshoek die zij daarbinnen gekozen hebben.
In dit laatste artikel in een serie van drie artikelen over speech
en presentatie staat de dialoog centraal met de toehoorders die
via vragen, interrupties of anderszins, hun reactie geven op het-
geen de spreker te berde brengt.

Tijdens of na de inleiding?
Er zijn zowel argumenten te bedenken voor en tegen de
gewoonte om tijdens de presentatie vragen te laten stellen aan
de inleider of om dat uit te stellen tot het moment dat de spre-
ker zijn verhaal heeft beëindigd. De voorstanders van interrup-
ties, dus het onderbreken van de spreker door een vraag te stel-
len, vinden dat het de bijeenkomst verlevendigt en het de
presentatie verheldert. Als iemand een vraag stelt is er immers
sprake van direct contact en ontstaat een dialoog. Wellicht
werpt de vraag zelfs een heel nieuwe licht op de materie, zo ver-
wacht men.
Als een van de aanwezigen wat vraagt is hij of zij wellicht ook
de spreekbuis namens de anderen. Deze zullen dus alert blijven,
omdat zij zeer geïnteresseerd zijn in de opmerking van de vra-
gensteller. Dat geldt niet alleen als het gaat om een tegenwer-
ping, maar ook als het een toelichtende vraag betreft. Als één
luisteraar het niet begrepen heeft, zal dat wel voor meer mensen
in de zaal gelden. Deze zullen blij zijn dat de vragensteller nog
eens om uitleg vraagt.

Er zijn ook redenen aan te voeren juist bij voorkeur vragen
achteraf te laten stellen. De spreker heeft namelijk een presenta-
tie voorbereid met een bepaalde inhoud en tijdsduur. Het vraagt
de nodige voorbereiding ‘een goed verhaal’ te houden. Tijdens
de spreektijd vergt het veel concentratie om de tekst goed over
het voetlicht te brengen. 
Binnen dat gegeven kunnen vragen of andere interrupties erg
verstorend werken. Het gaat hierbij niet om korte kennisvragen,
maar vooral om vragen met een ander karakter. De spreker kan
de draad kwijtraken, kan zich vergalopperen in veel tijd nemen-
de antwoorden en het risico lopen dat het goed opgebouwde
betoog verzandt in een discussie in plaats van een heldere con-
clusie en afronding.
Welke keus de spreker ook maakt, het zal invloed hebben op de

tijdsduur en karakter van de presentatie. Het grootste risico
wordt gelopen wanneer de spreker er niet over nagedacht heeft
of de consequenties van zijn keuze niet beseft. 
Daarom is het aan te bevelen die keuze vooraf te maken en dit
af te stemmen met de voorzitter of gespreksleider. Deze kan de
toehoorders dan bij de aankondiging verzoeken de vragen te
bewaren tot na het slot, of de aanwezigen melden: ‘Stelt u
gerust een vraag als u dat nodig vindt’. Is dat laatste het geval,
dan heeft de voorzitter van de bijeenkomst de taak om dit pro-
ces in goede banen te leiden en met name om in te grijpen als
het aantal vragen te veel wordt. In feite beschermt hij dan de
spreker teneinde die de kans te bieden zijn verhaal te houden.

Het is mijn persoonlijke voorkeur vragen pas na afloop van de
inleiding te laten stellen, uitgezonderd kennisvragen. Soms is
een vraag zelfs voorbarig (‘dat komt nog’, of ‘daar ga ik later in
mijn betoog nog op in’). Soms heeft de vragensteller hele andere
oogmerken met het stellen van een vraag. Ter toelichting volgt
hieronder een korte opsomming van de soorten vragen die men
kan verwachten.

Kennisvragen
Een goede presentatie biedt zowel cognitie als interpretatie.
Anders gezegd: de spreker geeft informatie met een kwantitatief
en een kwalitatief kenmerk. Voorbeelden zijn: cijfers, ratio’s en
begrippen. Daarnaast zal interpretatie worden geboden. Wat
betekent deze informatie voor u? Wat kunt u ermee doen? Wat
concludeer ik en wat beveel ik aan?
Als rond het eerste kenmerk (cognitie) onduidelijkheid bestaat
kan een luisteraar vragen om herhaling of uitleg. Het uitspreken
van onbekende afkortingen komt het vaakst voor. Voor de spre-
ker zijn afkortingen glashelder binnen zijn vakgebied of organi-
satie, voor de toehoorder zijn ze vaak volkomen onbekend. Het
is dan volstrekt begrijpelijk dat iemand de hand opsteekt en
vraagt: ‘Wat betekent dat?’, of ‘dat heb ik niet begrepen, legt u
het nog eens uit.’ Geen spreker kan hieraan voorbijgaan en
moet er eigenlijk op voorhand naar streven dat dit soort vragen
helemaal niet gesteld hoéft te worden.
Het is onnodig hier te vermelden dat ook de woordkeus afge-
stemd moet worden op het niveau van de toehoorders. Het
maakt geen positieve indruk als de spreker zijn verbale kwalitei-
ten wil bewijzen door vooral ‘moeilijke woorden’ te gebruiken.
Het effect is doorgaans tegenovergesteld.

Opinievragen
Het ligt voor de hand dat de geboden informatie bij de toehoor-
der de vraag doet rijzen: ‘Wat betekent dat?’ Soms wordt dit let-
terlijk gevraagd tijdens de presentatie. De luisteraar vraagt om
toelichting aan de deskundige en hoopt dat het antwoord zal
helpen bij het toepassen van de informatie in het eigen werk of
elders.
Het zijn doorgaans de zogenoemde w-vragen die dit kenmerk
hebben. De vraag begint met: ‘wat’, ‘waarom’, ‘wanneer’ en
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‘hoe’. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak van dat cijfer? Wat is
de samenhang? Waarom is dat relevant? Dit soort vragen doet
een beroep op de spreker om de toehoorder te helpen bij het
interpreteren van het gebodene en bij het implementeren van de
informatie.
Bij dit soort vragen moet de spreker waken voor een te langdu-
rig antwoord. Een kort antwoord volstaat, zeker als na afloop
een vragenrondje, discussie of andere dialoog plaatsvindt.

Suggestieve vragen
Het kan al dan niet een bewuste keuze zijn, maar sommige vra-
genstellers gebruiken hun vraag om een discussie uit te lokken.
Waarschijnlijk zijn zij het niet eens met wat de spreker zegt,
ofwel met de feiten, ofwel met de conclusies en zij vragen dan
ook het woord om een vraag te stellen. Deze heeft echter een
sterk opiniërend karakter en begint meestal met ‘Vindt u ook
niet, dat...’, waarna een aantal opmerkingen volgt rond het
thema dat aan de orde is. 
Het zijn lang niet altijd plezierige vragen, die dit kenmerk heb-
ben. De vragensteller wil de degens kruisen met de spreker, is
het oneens met hetgeen gepresenteerd wordt en wil zijn mening
geven in de overtuiging gelijk te hebben.
Meer nog dan bij de bovengenoemde soort vragen ligt hier een
taak voor de voorzitter om goed te bewaken hoe deze dialoog
verloopt. Hij kan ingrijpen met: ‘Ik begrijp dat u het niet met de
spreker eens bent?’ Ook kan hij de spreker vragen om een reac-
tie. Duurt de tweespraak te lang, dan moet hij ingrijpen. Het
programma bevatte immers een presentatie en niet een discussie.
De uitgebreide discussie kan desgewenst altijd nog later plaats-
vinden.

Mini-spreekbeurten
Sommige aanwezigen onder het publiek vinden dat ze net zo
goed een spreekbeurt kunnen houden als de spreker achter de
microfoon. Dat willen ze bewijzen door zogenaamd een vraag te
stellen. Eenmaal aan het woord gekomen begint hun verhaal 
‘Ik zal u eens wat vertellen. Ik heb vroeger...’ en zo vervolgen zij
hun betoog. Als een voorzitter of de spreker zelf niet ingrijpt
kan dit verhaal lang gaan duren. Eenmaal aan het eind geko-
men kan de spreker zeggen: ‘Wat is nu uw vraag?’, waarna de
interrumpeerder wat in verwarring raakt en antwoordt: ‘Eh..ik
wil vragen wat u van mijn betoog vindt.’

Een veel voorkomende valkuil is dat de spreker een even lang-
durige reactie geeft als de vragensteller. Daarmee kan de spreek-
tijd aanzienlijk uitlopen ten nadele van de geplande discussie of
andere onderdelen van het programma.
Het zal duidelijk zijn dat het onderkennen van dit soort vragen
veel kan bijdragen aan het adequaat beantwoorden of reageren.
Wellicht heb ik impliciet een pleidooi gehouden voor het
‘achteraf-model’, te weten het eerst houden van de presentatie
en daarna beantwoorden van eventuele vragen. Het is gemakke-
lijker eerst binnen de vastgestelde tijd een goed opgebouwde
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presentatie te houden en daarna te bezien hoeveel tijd resteert
voor vragen en antwoorden. Na elke antwoord kan immers
worden besloten te stoppen en geen nieuwe vragen meer toe te
staan.
De hierboven genoemde valkuil van ‘te lang aan het woord zijn’
geldt zoals gezegd niet alleen ten aanzien van de vragensteller.
Ook als achteraf vragen worden beantwoord, kan de spreker in
de verleiding komen als extraatje nog een minispreekbeurt te
starten. Dat gebeurt met name als een strenge (dag)voorzitter de
inleider met nadruk heeft gevraagd de spreektijd niet te over-
schrijden. Heeft deze zich daarom te veel moeten beperken, dan
is een vraag na afloop een prachtige gelegenheid het oorspron-
kelijke verhaal voort te zetten en af te ronden. Het antwoord
begint dan ook vaak met ‘Ik ben blij dat u die vraag stelt’,
waarna het antwoord vele minuten in beslag neemt. 

Interrupties
Naast vragen of pseudovragen kan het publiek ook reageren
met interrupties. Instemmende opmerkingen, applaus of andere
positieve reacties zullen een spreker niet uit het lood brengen.
Gaat het om negatieve interrupties, dan ligt ook hier weer een
belangrijke rol voor de voorzitter. Hij grijpt in, verzoekt om stil-
te, wijst eventueel op de discussiemogelijkheden achteraf en
blijft het beschermen van de spreker voorop stellen.
De spreker zelf kan reageren met een reeks van mogelijkheden,
variërend van niet reageren en doen alsof hij niets gemerkt heeft
tot allerlei verbale reacties en het beëindigen van zijn presenta-
tie.
Meestal zal het zo ver niet komen. Een veel gebruikte mogelijk-
heid om negatieve reacties te pareren is het inzetten van humor.
Van Hans Wiegel was bekend dat hij de uitroep ‘Boe!’ beant-
woordde met ‘Aangenaam, mijn naam is Wiegel.’ Een cabaretier
antwoordde op boegeroep eens met ‘Rustig maar, u wordt zo
gemolken!’

In drie artikelen heb ik u de bouwstenen aangedragen voor een
goede mondelinge presentatie. Die kan zowel in kleine kring
worden gehouden tijdens een vergadering of een analistenbij-
eenkomst, of bij een grootschalige bijeenkomst als een druk
bezocht congres. De basisvoorwaarden zijn echter steeds dezelf-
de. De spreker bereidt zich goed voor, zorgt voor een samen-
hangend verhaal, straalt zelfvertrouwen uit en maakt in de eer-
ste minuten al een goede indruk. De luisteraars zullen dan
geïnteresseerd raken en dat ook blijven. Ze zullen respect tonen
en de boodschap ter harte nemen. Na het uitspreken van de
woorden ‘Dank voor uw aandacht zal het beoogde effect dan
zeker zijn bereikt. 

Vermijd afkortingen
en moeilijke woorden

Een goede 
dagvoorzitter grijpt 
op tijd in en 
beschermt de spreker
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