1. Verras, het liefst met beelden

2. Betrek je publiek erbij

Vertel verhalen
verhalen
3. Vertel
3.

Grijp aan het begin van je presentatie meteen de aandacht van je publiek.
Door visuele effecten onthoudt het publiek je verhaal beter. Denk aan
generaal V an Uhm die met een geweer voor zijn borst op het podium van
TEDx Amsterdam ging staan. De beelden van zijn speech gingen de wereld over.

Probeer een brug te slaan naar je publiek door een vraag te stellen of mensen
iets te laten doen. L ior Z oref liet tijdens zijn TED talk over the wisdom of
crowds een buffel op het podium komen en het publiek het gewicht schatten.
Het gemiddeld geraden gewicht was nog geen twee kilo lager dan het echte.

Mensen zijn beter ingesteld op luisteren naar een verhaal dan naar een
betoog. Verhalen grijpen de aandacht en houden die vast, want het

6. Converseer met je publiek

7. Schenken, niet nemen

8. Vergeet
8.
Vergeet het
het papier
papier

Vertel je verhaal alsof je voor een groep vrienden staat. Open je armen,
benadruk woorden met je handen en vingers. Gebruik je ogen en expressie in
je gezicht. Zoals de natuurkundige Robbert Dijkgraaf, die zo aanstekelijk
vertelt over het heelal.

Heb de intentie om aan je publiek te schenken, dat straalt zelfvertrouwen uit.
Probeer niet de goedkeuring van je publiek te krijgen, dat maakt zenuwachtig. Zie de naar eigen zeggen ‘door kleding geobsedeerde’ ontwerper
J essi Arrington, volgens ‘webwatcher’ Buzzfeed de slechtste TED talk ooit.

Een TED talk kan je carrière bepalen.
Wees zó goed voorbereid dat het
spontaan overkomt. Probeer cue
cards en spreekgestoelte te vermij-

publiek wil weten hoe het afloopt. Zie
William Ury, die zijn verhaal over onderhandelen begint met een sprookje, dat tevens een breinbrekertje is.

den, leer je praatje uit je hoofd. Ecologisch industrieel ontwerper Barbara Putman Cramer las haar tekst
voor. Dat werkt noch live, noch online.

4. Spreek je publiek aan op gevoel

5. Gebruik humor

Probeer je publiek niet alleen rationeel te overtuigen van je gelijk, maar
probeer mensen te bewegen door hen aan te spreken op hun gevoel. Breng
ze uit ‘het dal’ (een probleem) naar ‘de bergtop’ (jouw oplossing en visie).
Presentatiegoeroe Nancy Duarte analyseert dit proces.

If they’re laughing, they’re listening. Veel TED talks zijn langdradig, humor
zorgt voor lucht en houdt het publiek bij de les. De talk van Ken Robinson
(‘Hoe de scholen onze creativiteit vernietigen’) is sinds 2006 miljoenen keer
bekeken, mede dankzij zijn gebruik van (onderkoelde) humor.

9. Maak contact met je publiek

10. Sta stabiel en beweeg met een doel

Niet naar de grond kijken als je spreekt (‘kwartjes zoeken’). Probeer ook zo
min mogelijk naar je eigen PowerPoint-presentatie achter je te kijken, maar
gebruik een monitor voor op het podium. Hans Rosling, de Zweedse
statistiekentovenaar, is de uitzondering op de regel.

Rondlopen zonder dat het een functie heeft, oogt onrustig. Dynamiek creëer
je met expressie van het lichaam en de stem. Een goed voorbeeld is de TED
talk van rabbijn Awraham Soetendorp, die stil staat, maar toch emotie weet
op te roepen.
Bekijk de tien filmpjes op nrc.nl

Een echt goede spreker gééft iets aan de zaal
De beste speeches zijn een
ideaal, soms duivels
huwelijk tussen inhoud
en presentatie. Sommige
sprekers lijken ervoor
geboren, voor de rest:
speechen kun je leren.

Door onze redacteur
Hans Steketee

E

r was eens een oude Arabier
die zijn zeventien kamelen
naliet aan zijn drie zoons.
Zijn eerste zoon zou de
helft van de kamelen krijgen, zijn
tweede zoon een derde, en de derde
zoon een negende. Maar zeventien is
niet door twee, drie of negen deelbaar, en de zoons kwamen er niet uit.
Ze besloten een wijze, oude vrouw te
raadplegen. Die dacht lang na en zei:
„Ik weet niet of ik je kan helpen,
maar ik heb zelf één kameel en die

mogen jullie hebben.” Nu hadden de
zoons achttien kamelen. De oudste
kreeg er negen, de tweede zes en de
derde twee – samen zeventien. Eén
kameel was over. En die brachten ze
netjes terug naar de oude vrouw.
Zo begon beroepsonderhandelaar
en Harvard-docent William Ury zijn
praatje voor de TEDx-conferentie in
Chicago in 2010. Hij heeft bemiddeld in kleine en grote crises, van gestrande huwelijken tot kernwapenonderhandelingen tussen Rusland
en Amerika. „Mijn werk”, zei Ury, „is
het vinden van die achttiende kameel.”

Het ‘kamelenraadsel’ is een van
die „ideale binnenkomers” die het
publiek speels over de drempel naar
het betoog helpen, zegt Huib Hudig,
speechcoach, voormalig politiek tekstschrijver en auteur van Het S peechboek j e, een inspirerende speech in 1 0 stappen. Spreken in het openbaar is verleiden, en het publiek wíl verleid
worden. Hoe? Dat kun je in belangrijke mate leren. Bijvoorbeeld door
zo’n prikkelend begin te zoeken. En
door dat net zo lang te oefenen tot
het lijkt of je het uit je mouw schudt.
„Dat is mijn eerste tip”, zegt Hudig.
Hudig en zijn zakenpartner Philip

Walkate hebben het druk in tijden
van politieke campagnes. Onder hun
klanten bevinden zich ook veel Nederlanders die een praatje moesten
of moeten houden op TEDx, waarvan de Amsterdamse editie volgend
weekeind opnieuw plaatsvindt.
Een ‘standaardbehandeling’ bij
Speak to Inspire, het bureau van Hudig en Walkate, kan uit vier sessies
bestaan. In de eerste twee worden inhoud en vorm doorgenomen en
daarna in twee sessies de presentatie.
„Speechen gaat om inhoud, gegoten
in een vorm die het publiek aanspreekt – door verrassing, de juiste

structuur en verhalen. Bij de uiteindelijke presentatie wil je dat een
spreker echt de vrijheid durft te nemen om contact te maken met de
zaal”, zegt Hudig. Maar aan de andere kant is „TEDx niet voor stand-up comedians”, vult Walkate aan, die zelf
een nevencarrière als cabaretier
heeft. „Het gaat om de ideeën en als
die niet goed zijn, blijven ze niet
hangen, hoe goed je performance ook
is.”
De allerbeste speeches zijn een
perfect (en soms duivels) huwelijk
tussen presentatie en inhoud. Op
zijn website heeft Hudig er een aan-

tal verzameld. Klassiekers als Martin
Luther Kings I Have a Dream (1963) en
Hitlers Blut und Boden-toespraak
(1933). Bijna-klassiekers als Hugh
Grants speech als getuige in Four Weddings and a Funeral, of de scène uit Mad
Men, waarin Don Draper de dia-carrousel als ‘wiel van de nostalgie’ aan
de Kodak-top verkoopt.
De greatest hits van TED en TEDx
voldoen aan dezelfde kenmerken. Ze
blijven online beschikbaar en worden vaak jaren na dato nog dagelijks
duizenden keren bekeken. Ze tonen
in Hudigs woorden „het verschil tussen een goede en een inspirerende

speech”: dat is een speech „die emoties losmaakt en luisteraars het gevoel geeft dat ‘het licht aan gaat in de
zaal’. Zo’n speech wil je houden.”
Zoals Sir Ken Robinson, die uitlegt
hoe het huidige onderwijssysteem de
creativiteit van kinderen kapot
dreigt te maken (het meest bekeken
TED-filmpje ooit). Of dirigent Benjamin Zander over de kracht van
klassieke muziek. Of de Zweedse statisticus Hans Rosling over de veranderende verdeling van armoede in de
wereld aan de hand van bewegende
graphics.
Die laatste speech lijkt een voor-

beeld van hoe het juist niet zou moeten. „Normaal gesproken zou ik iedereen afraden om met de rug naar
de zaal te staan en heen en weer te lopen voor je PowerPoints”, zegt Walkate. „Maar bij Rosling zie je het belangrijke ingrediënt dat juist niet is
aan te leren: authenticiteit. Hij is
zo’n geniale performer die het zelf
niet door heeft.”
Te veel onzekere sprekers vragen
om de gunst van de zaal, zegt Walkate. „Ze smeken: vind mij leuk. Wat de
werkelijk goede sprekers gemeen
hebben is dat ze iets geven. ”
Een ideale speech draagt energie

over, crescendo naar het einde. Obama’s Fired up, ready to go-speech, uit de
vorige campagne, is er zo een. Door
de subtiele opbouw en timing, en
vooral door de „onnavolgbare manier waarop hij contact maakt met de
massa”, zegt Hudig.
Dat heb je of niet. „De ars retorica,
de kunst van het overtuigen, heet
niet voor niets een kunst. Maar met
goede begeleiding kun je een eind
komen. We kunnen niet van iedereen
een Obama maken. En niet iedereen
is een Federer. Maar we kunnen je
wel leren een mooie bal over het net
te slaan.”

