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QCONTROL

omdat succes een keuze is

INSIDE TRACK

APP

SPEECHMEESTER
Vanuit een kamertje op het Binnenhof voorzag
Huib Hudig politieke zwaargewichten als Mark
Rutte en Rita Verdonk van verbaal vuurwerk.
Nu helpt hij met zijn Speak to Inspire advocaten
en bankiers de Obama in zichzelf te vinden.
DIGITALISERING ‘Steeds meer managers en bestuurders

moeten presentaties geven. Wij helpen hen een inspirerend
verhaal te vertellen. Door de digitalisering is er nu een
transformatie gaande van het geschreven naar het gesproken
woord. Waar een toespraak van de baas vroeger binnen de
organisatie bleef, staat Gerrit Zalm nu namens ABN Amro als
hoerenmadame op Youtube.’

EIGEN TRAINERS ‘Op dit moment zijn we met vier partners en
werken samen met bepaalde specialisten, zoals stemcoaches en
vormgevers. De komende jaren moeten er een stuk of acht eigen
trainers komen die onze signatuur vertegenwoordigen. Want aan
een stukje Griekse retorica heb je tegenwoordig weinig meer. Je
moet mensen raken en in beweging brengen.’
HUIB HUDIG (41)
IS oprichter van Speak
to Inspire EN OOK auteur
van Het Speechboekje
WERKTE EERDER als
speechschrijver bij de
VVD en het ministerie
van Veiligheid en Justitie

WAT Dawn Raids WAAROP iPhone

en Android KOSTEN Gratis

‘Je moet met
het juiste
gevoel op het
podium staan,
om iets te
schenken aan
je publiek’

Het zal je maar gebeuren: staat ineens de
Fiod op de stoep van je bedrijf, omdat je
mogelijk stout bent geweest. Wat te doen?
Advocatenkantoor De Brauw Blackstone
Westbroek heeft een app ontwikkeld die
bedrijven uitgebreid adviseert wat ze
moeten doen bij een inval van het OM, de
Belastingdienst of de Autoriteit Financiële
Markten. In de Dawn Raids-app kunt u
lezen welke rechten en plichten u hebt.
Dawn Raids betekent overigens ‘inval
bij ochtendgloren’, en dat is weer het
favoriete tijdstip van autoriteiten om hun
controleurs langs te sturen. In de app moet
u invoeren welke instantie is binnengestapt en vervolgens krijgt u adviezen wat
u wel en niet moet doen. Bijvoorbeeld bij
een bezoek van het OM. Wees beleefd en
werk mee, maak kopieën van legitimatiebewijzen en registreer welke documenten
de invallers meenemen. Pak niet direct
de telefoon, want u kunt worden afgeluisterd. En neem uiteraard contact op met uw
advocaat. Eigenlijk heel simpel, maar ga
er maar eens aan staan als deze instanties
met grof geschut uw kantoor bestormen.
UITERLIJK 6
FUN 8
FUNCTIONALITEIT 7

beeld Steve Nestorovski

CONNECTIE ‘Tijdens trainingen zien we twee groepen mensen
voorbijkomen: een groep die het vervelend vindt om in het
openbaar te spreken en een groep die wil leren beter te presenteren. Wij helpen met de opbouw van een presentatie en hoe je
die over de bühne brengt. Modern speechen gaat om connectie
met de toehoorders, niet louter om de informatie die je geeft.
Je moet ook met het juiste gevoel op het podium staan. Niet om
erkenning te krijgen, maar om iets te schenken aan je publiek.’

FIOD-PROOF

