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M

et de kerstdagen
achter de rug, na
dert de nieuwjaars
borrel met rasse
schreden. Voor de
meeste medewerkers een mooi
moment om de draad weer op te
pakken. Met een glas in de hand
laat je je weer helemaal bijpraten
over de jongste ontwikkelingen op
het werk. Wie is er goed uit de be
oordelingsgesprekken gekomen?
Wie niet? Wie krijgt de nieuwe po
sitie als accountmanager? Wie is
er op weg naar de uitgang?
Allemaal zaken die de afdelings
chef of directeur zeker niet zal
aansnijden als het geroezemoes
na enige tijd wordt onderbroken
door getik op de glazen en de lei
dinggevende de keel schraapt voor
de traditionele nieuwjaarstoe
spraak.
Het is het immers een uitgele
zen gelegenheid om aan het begin
van het jaar een sfeer van saam
horigheid te scheppen. Het zijn
— bijna overal — moeilijke tijden.
Om daar weer bovenop te komen
moeten de neuzen juist dezelfde
kant op wijzen.
Veel managers hebben in tijden
van crisis juist de neiging om het
negatieve te benadrukken. Ze heb
ben een slecht jaar achter de rug,
of zien dat aankomen. Het liefst
zouden ze hun mensen een ver
bale schop onder hun achterwerk
bezorgen. ‘Kijk eens naar concur
rent X , of de vestiging in Woerden,
die hebben de omzet wel op peil
weten te houden.’
Het is misschien verleidelijk
om zo je gemoed te luchten, maar
doe het vooral niet, waarschuwt
Huib Hudig, die na een carrière
als speechwriter (voor onder meer
Mark Rutte en Piet Hein Donner)
nu de kost verdient als ‘speech
coach’ van managers en beoefe
naars van vrije beroepen. ‘Juist
nu wil je positief zijn. Je mensen
hebben complimentjes nodig. Als
je voor een positieve insteek kiest,
aangeeft hoe ze van A naar B kun
nen komen, lopen ze straks opge
pept de zaal uit.’
Dus als je de boodschap kwijt
wilt dat de omzet met 15% om
hoog moet, omdat het bedrijf an
ders aan het eind van het jaar het
haasje is, zeg je niet: ‘Jullie moeten
het doen’, maar hoe je er met z’n
allen voor wilt zorgen dat iedere

aanwezige ook volgend jaar weer
het glas kan heffen.
Positiviteit is extreem belang
rijk in elke toespraak. Speeches
gaan over de spreker, weet Hu
dig. Als die zich als autoriteit weet
neer te zetten, zonder te klagen,
krijgen de toehoorders het idee
dat hij of zij inderdaad boven de
ellende staat. Mede om die reden
is ook humor heel belangrijk. ‘Het
publiek zal ieder grapje dankbaar
aangrijpen.’
Volgens Hudig is het ook han
dig om het verhaal dat je kwijt
wilt te vertellen vanuit het be
drijf. Beginnen met een anekdote
waarin een lid van het personeel
de hoofdrol speelt. Dat maakt je
meteen sympathiek, omdat je
kennelijk weet wat er in de orga
nisatie aan de hand is. ‘Spreken
voor een groep heeft een speciale
dynamiek. Je staat als eenling voor
de groep. Toch mag het geen mo
noloog zijn. Het is een dialoog.’
Het werkt hoe dan ook goed
om je gehoor te verrassen. Of het
nu een persoonlijke anekdote is,
of een prikkelende vraag, je hebt
meteen de aandacht en daarmee
win je sympathie. Zorg er, als je
een quizje doet, wel voor dat het
een gesloten vraag is, die je ook
zelf beantwoordt. Als je commen
taar gaat ontlokken, ben je de
regie gegarandeerd kwijt, waar
schuwt Hudig.
Belangrijk is wel dat je eerst
checkt of een bepaalde opmer
king wel overkomt. Je moet je

Wat een
spreker is
die vrouw

‘Je staat als eenling
voor de groep.
Toch is het geen
monoloog, maar
een dialoog’
publiek verrassen, maar niet
vervreemden. Hudig kan zich
een minister herinneren die een
nieuwjaarstoespraak begon door
zijn verbazing uit te spreken over
het feit dat hij op de receptie van
het jaar daarvoor iedereen kende,
maar dat hij nu allemaal nieuwe
gezichten in de zaal zag. ‘Heel
pijnlijk natuurlijk. Dan geef je aan
dat je geen voeling hebt met je eigen mensen.’
Een goede nieuwjaarstoespraak eindigt op een positieve
noot, waarin de kernboodschap
nog eens wordt herhaald. Oneliners of claptraps, passages die
bijna automatisch applaus oogsten, zijn gemakkelijker dan je
denkt, zegt Hudig. Het is altijd
mooi om het cirkeltje rond te maken, door in de afsluiting terug te
komen op de opmerking waarmee
je was begonnen. Maar zeg vooral
niet dat je gaat afronden, want dat
is dodelijk — net als andere verwijzingen naar het denkproces achter je speech.
Het klinkt gemakkelijk. Maar
wat als het publieke optreden je
’s nachts wakker houdt van de
stress? Veel would-be redenaars
zien het publiek nu eenmaal als
een veelkoppig monster, dat klaar
staat om je te verslinden. Je bent
zeker niet de enige. Uit onderzoek
blijkt dat maar liefst 90% van de
mensen het matig tot zeer vervelend vindt. ‘Mensen zijn banger
voor spreken in het openbaar dan
voor de dood’, grapte Jerry Seinfeld al.
Toch is die mindset best een
beetje te veranderen, stelt Hudig
gerust. Zo helpt het om te bedenken dat het er niet om gaat iets te
krijgen, maar iets te geven. ‘Jouw
verhaal is als het ware je nieuwjaarsgeschenk.’ Daarnaast zijn
er trucjes die ervoor kunnen zorgen dat je je beter op je gemak
voelt (zie kader). En bedenk, als
je je eigen stem zo vreselijk hoort
trillen, dat het publiek maar
10% van jouw zenuwen ervaart.

Het personeel toespreken is voor veel
managers een bezoeking. Met een beetje
voorbereiding zijn veel valkuilen te vermijden.

Spreektips
•

Tik de tekst uit (1200-1300
woorden voor 10-15 minuten)

•

Oefen hardop voor partner,
collega of spiegel

•

Noteer tien steekwoorden op
een kaartje

•

Stel je tijdig op de hoogte van
omstandigheden (podium,
katheder, geluid?)

•

Kleed je een trapje netter dan
het publiek

•

Draag een jasje als je vreest te
transpireren

•

Ga naast het spreekgestoelte
staan

•

Rustig gesticuleren mag

Een goede spreker op
een nieuwjaarsborrel
gaat naast het spreekgestoelte staan.
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