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Dames en heren…welkom!

 
Dit boek is een weerslag van ervaringen en ideeën die zich in de praktijk hebben bewezen 
en waarvan we oprecht hopen dat het opdrachtgevers én podiumprofessionals aanzet hun 
bijeenkomst nét even iets anders op te tuigen. Natuurlijk is dit boek er ook voor onszelf, om 
ons – en alle anderen die hun professie serieus nemen - er aan te (blijven) herinneren dat 

het vak van spreker, debatleider, dagvoorzitter, presentator, expert of anderszins niet alleen 
ontzettend leuk en leerzaam is, maar ook vooral om dagelijks te werken aan verbetering en 

nieuwe inzichten. 

Ook wij streven elke dag en elke bijeenkomst naar het verbeteren van eigenheid en talent, 
met als eeuwig doel de perfecte bijeenkomst, waarbij alle elementen naadloos op hun 

plek vallen en de deelnemers nog dagen-, weken- of zelf maandenlang napraten over die 
speciale bijeenkomst. 

Net als alle collega’s blijven we dromen en werken aan dat beeld…

Wij wensen u veel leesplezier, inspiratie en succesvolle bijeenkomsten en danken u – mede 
namens het naamloze publiek – voor elk moment dat de middelmaat en het cliché weet te 

overstijgen. Hopelijk levert dit boek daaraan een bescheiden bijdrage.

Jan-Jaap In der Maur en Niels van der Schaaff



Programma & Concept

‘Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding;  
zonder die voorbereiding is falen een feit.’

Confucius
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Doe(l) niet zo vaag … 

Een bijeenkomst kan pas écht slagen als het doel van de bijeenkomst duidelijk is, daar zijn we 
het in het algemeen wel over eens. Pas als het doel duidelijk is, kunnen organisator, spreker en 
dagvoorzitter hun werk optimaal doen. Veel opdrachtgevers dénken hun doelen scherp te hebben, 
maar niets is minder waar….

In de meeste gevallen beperken doelomschrijvingen zich tot inhoudsloze algemeenheden. De 
meest voorkomende zijn opdrachtgevers die zeggen te willen inspireren, informeren en netwerken. 
Alle drie zijn het geen doelen op zich, maar wat zijn het dan wel?

Inspireren is een voorwaarde. Elke bijeenkomst die dat niet doet, is bij voorbaat mislukt. 
Maar inspireren is geen doel op zich! Stel jezelf de vraag: waartoe wil ik mensen inspireren? 
Wat wil je dat ze morgen anders gaan doen of denken? Mensen inspireren met verhalen over 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen doel op zich. Ze met die verhalen inspireren 
om zelf anders te gaan werken (en benoemen wat ‘anders’ concreet inhoudt) is dat wel.

Informeren is een handeling. Informatie is een product, dat je kunt overdragen van de één naar de 
ander; in woord, beeld of geschrift. Maar informeren is geen doel! Dat wordt het pas als je vaststelt 
wat je wilt dat mensen doen met die informatie. Wil je dat ze je product gaan kopen, anderen 
helpen met hun probleem, hun leven anders inrichten, dan heeft de informatie een doel.

Netwerken is een bezigheid. Het brengt mensen bij elkaar, geeft ze de kans contact te maken. 
Maar netwerken is geen doel! Om dat te worden, moet je omschrijven wat dat netwerken moet 
opleveren. Wil je meer kinderen op de wereld, dan mix je mannen en vrouwen. Wil je kleine 
bedrijven op gang helpen, dan breng je starters en kapitaal bij elkaar. Wil je innovatie een kans 
geven, dan zet je mensen van verschillende disciplines bij elkaar.

Het verbindende element is dat een doel altijd gaat over gedrag: wat wil je dat mensen (anders) 
(gaan) doen? Om dat te benoemen, is het noodzakelijk om altijd minimaal twee lagen dieper te 
graven.

Lauwe kroketten alstublieft 

Organisatoren van evenementen focussen zich nog steeds op de verkeerde zaken. Laten we eens 
op houden met het vak ‘evenementenorganisatie’ vooral te zien als het verzorgen van logistiek, 
techniek en catering.  

Evenementorganisaties houden zich nog steeds te veel bezig met praktische zaken. Natuurlijk 
zijn bereikbaarheid, lekker eten en goed geluid belangrijk, maar het zijn niet meer dan 
randvoorwaarden. Waar men echt mee bezig zouden moeten zijn, is wat het programma teweeg 
brengt bij de deelnemers en wat het – onder aan de streep – aantoonbaar opbrengt.  
Wij – eventorganisers, partners én leveranciers - moeten meer gaan denken in Return-on-
Investment: wat willen we dat de deelnemers morgen aantoonbaar anders gaan doen en hoe 
bereiken we dat? Wat de deelnemer wil moet minimaal net zo belangrijk worden als wat de 
organisator wil.
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Laten we vanaf nu eerst eens bezig gaan met het inhoudelijke en creatieve concept van de dag: hoe 
bouwen we het programma op, welke werk- en gespreksvormen gebruiken we, welke spreker komt 
waar in het programma (en waarom)? Het is tijd dat de evenementbranche in de breedste zin van 
het woord eens gaat denken vanuit bijvoorbeeld groepsdynamica, psychologie, bewegingsleer en 
communicatie in plaats vanuit kroketten, bronwater, garderobes en comfortabele stoelen. 

Als de event-architectuur dan eenmaal perfect is, gaan we vanzelf ook anders kijken naar de 
praktische zaken. Dan is het ineens niet meer genoeg dat de catering ‘goed geregeld’ is, maar ga 
je kijken naar het effect van voedsel op de hoeveelheid informatie die de hersenen op kunnen 
nemen. Kinderen krijgen op het kinderdagverblijf niet voor niets om 10.00 uur een fruithapje, dus 
waarom wij niet tijdens het congres? 

Als we zo leren denken, dan worden licht, temperatuur en het soort stoelen die je kiest ineens een 
belangrijke voorwaarde voor geslaagde interactie in en met de zaal. Dan ga je de temperatuur bij 
iedere programmaonderdeel bewust verhogen of verlagen. En je kiest bijvoorbeeld ongemakkelijke 
stoelen, juist omdat je mensen daarmee in beweging krijgt.   

Als er een keuze gemaakt dient te worden tussen geslaagde interactie en lekker eten, dan zijn 
wij van mening dat wij als branche het lef moeten hebben om te zeggen: “doe ons maar lauwe 
kroketten, alstublieft”.

Stop met organiseren!

Leest u onderstaande tekst eens aandachtig door. Het is een homepage van een professionele 
congres organisator, weliswaar fictief, maar gebaseerd op echte voorbeelden. En kijk eens of u iets 
opvalt. 

“Een congres organiseren is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het begint met het zoeken van de locatie 
(1). En dan begint het pas: de gasten moeten uitgenodigd worden (2), u krijgt te maken met regis-
tratie (3) en betaling (4). Er moet een begroting (5) komen. En dat is alleen nog maar het voortra-
ject. In de uitvoering gaat het over logistiek (6), techniek (7) en catering (8). En natuurlijk moet de 
invulling van het programma (9) uitstekend zijn. Bij een congres of evenement komt veel kijken.” 

Heeft u hem? Inderdaad: de invulling van het programma komt pas op de negende plaats!  
Terwijl dat juist het allerbelangrijkste onderdeel is van een bijeenkomst: dat er een programma 
staat dat werkt! En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat doel en doelgroep niet eens  
genoemd worden.  

Helaas is deze tekst eerder regel dan uitzondering. Opdrachtgevers en evenementorganisatoren 
zijn vooral bezig me organiseren. Ruim 80% (als het niet meer is) van alle beschikbare tijd, aan-
dacht en budget gaan op aan logistiek en catering. 

Persoonlijk zijn wij van mening dat we meer bezig moeten gaan met creëren: onze inspanning 
richten op het bepalen van heldere doelen en zorgen dat die bereikt worden door middel van een 
zorgvuldig ontworpen inhoudelijk programma. Al het andere hoort daar dienstbaar aan te zijn. Een 
heldere doelstelling en bijbehorend programma dragen actief bij aan het halen van de ROI (Return 
On Investment).
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De perfecte briefing

Over de ‘slechtste briefing ooit’ is al veel geschreven. Hierbij willen wij een poging doen om ook de 
‘perfecte’ briefing te omschrijven. Naast onze eigen kennis en ervaring, hebben wij ook geput uit 
het fantastische boek ‘Into the heart of meetings’ Eric de Groot en Mike van der Vijver, ISBN 978-
90-820209-0-8). 

De perfecte briefing bevat:
- Een scherpe omschrijving van het doel van de bijeenkomst. Het doel wordt meetbaar ge-
maakt en is gericht op gedragsverandering. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: leren, netwerken, 
motiveren, beslissen;
- Een duidelijk beeld van de doelgroep en hun wensen/ideeën/kennis etc. Het gaat niet om 
aannames, maar er is echt met vertegenwoordigers van de doelgroep gesproken;
- Keuzes, die goed beargumenteerd zijn. De bijeenkomst wil het niet iedereen naar de zin 
maken en te veel doelen dienen;
- Een goed ontworpen event-architectuur die de vragen beantwoordt: ‘welke informatie moet 
aan wie gegeven worden, en wat willen we dat diegene er mee doet? Hoe bereiken we die infor-
matieoverdracht en gedragsverandering het meest effectief? En daarbij wordt niet alleen gekeken 
naar ‘harde content’, maar ook naar emotie en zachte resultaten als het ‘wij-gevoel’;
- Een gedetailleerde programma-omschrijving: wat vindt waar op welk moment plaats en 
vooral waarom? Wat is het doel van ieder onderdeel, de bijdrage aan het geheel en de logische re-
latie met het onderdeel ervoor en erna? Interactie, sprekers, workshops: alles heeft zijn zorgvuldig 
gekozen functie, lengte en format.
- Een heldere lijst van content providers: nog geen concrete namen, maar wel een overzicht 
van ‘middelen’ waarmee de inhoud over gebracht gaat worden. En denk dan eens niet alleen aan 
sprekers, maar ook aan de deelnemers zelf (discussie, co-creatie), video, entertainment, muziek, 
theater, gaming etc. 
- Een keuze voor tone-of-voice: wordt de dag prikkelend, kritisch, uitnodigend, saamhorig? 
Deze keuze is vooral belangrijk voor de rol van de dagvoorzitter: welke toon, tempo en stijl kiest hij 
of zij, liefst uitgewerkt per programmaonderdeel. Op basis van deze omschrijving is het mogelijk de 
meest passende dagvoorzitter te selecteren: wat moet hij/zij kunnen, wat voor een soort persoon-
lijkheid werkt het beste bij deze groep?
- Een tot op het kleinste puntje uitgewerkt Meeting Design: alles wat niet direct over inhoud 
gaat, maar er wel aan bijdraagt. Aan welke voorwaarden moet de locatie/zaal voldoen? Hoe ziet de 
‘huisstijl’ van het evenement eruit? Welke technische middelen zijn nodig? 

Als je als opdrachtgever in staat bent om minimaal deze punten helder en duidelijk naar voren te 
brengen, dan is de kans op een succesvolle bijeenkomst én op een optimale ROI vele malen groter.
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Penny wise, pound foolish 

Wij als auteurs zijn allebei aangesloten bij en actief in Dagvoorzitter.nl. Dagvoorzitter.nl verhuurt 
dagvoorzitters: mensen die van die functie hun vak hebben gemaakt. Maar vinden we daarom – 
zoals veel vakgenoten – dat je voor iedere bijeenkomst altijd een professionele dagvoorzitter in 
moet huren? Kort en duidelijk: nee! Natuurlijk verdienen ook wij graag geld, maar laten we ook 
eerlijk zijn: er zijn ook heel veel bijeenkomsten, die ook prima zonder een professionele, (duur)
betaalde dagvoorzitter kunnen. Maar waar ligt de grens? 
Wij doen een poging om de grens vast te leggen.

Volgens ons kunt u gerust zonder een professionele dagvoorzitter, als:

… de bijeenkomst alleen maar bedoeld is om te zenden en feitelijke informatie over te dragen. U 
kunt met een gerust hart kiezen voor bijvoorbeeld een interne dagvoorzitter, als de directeur alleen 
maar praat. Dit geldt ook als er geen ruimte gegeven wordt voor discussie, maar hooguit voor een 
enkele verhelderende vraag;
… de dagvoorzitter uitsluitend ceremoniemeester is. Als er niet meer hoeft te gebeuren dan het 
oplezen van de huishoudelijke mededelingen en het CV van de volgende spreker, zijn er voldoende 
prima spreekstalmeesters op de markt voor een bescheiden budget.
… het alleen gaat om de show en niet om de inhoud. In dat geval kunt u beter zoeken naar een 
vlotte presentator. Een BN-er kan misschien zelfs deelnemers of bezoekers trekken die anders niet 
zouden komen;
… de interactie in het programma volledig is voorgekookt. In dat geval hoeft een dagvoorzitter 
alleen maar de vooraf bepaalde vragen voor te lezen, zodat het management haar vooraf 
uitgewerkte antwoorden op kan lepelen;
… er op specialistisch niveau gepraat moet worden over een onderwerp. Als zowel de zaal als het 
podium gevuld is met vakbroeders (m/v) en de gesprekken gaan over de inhoudelijke details van 
het vak, dan kan een inhoudelijk expert als dagvoorzitter een uitstekende optie zijn.

Maar stel nu dat er geen behoefte is aan één van boven genoemde aanpakken. Dan zou de 
investering in een professionele dagvoorzitter zich wel eens terug kunnen betalen in een beter 
geslaagde bijeenkomst, een hoger ROI (Retourn On Investment) van de bijeenkomst. 

Dus wanneer kiest u voor iemand die van dagvoorzitten zijn professie heeft gemaakt? 
Dat doet u als:
… het naast inhoud vooral gaat om inspiratie en interactie. Dan is kennis nodig van 
groepsprocessen en beheersing van gesprekstechnieken;
… er een kritische blik nodig is. Vreemde ogen dwingen en een externe dagvoorzitter kan scherpere 
vragen stellen aan het management of de medewerkers;
… er ruimte moet zijn voor spontane ingevingen. Als het programma pas op de dag zelf zijn echte 
invulling krijgt en de uitkomsten niet zijn voorgekookt, dan is er ongetwijfeld behoefte aan iemand 
die kan werken vanuit improvisatie en experiment, zonder het einddoel uit het oog te verliezen;
… er een frisse kijk nodig is. Iemand van buiten kijkt nu eenmaal anders tegen zaken aan;
… er behoefte is aan een tolk/vertaler die processen en uitkomsten verbindt aan opmerkingen en 
stemming. De deelnemers spreken niet altijd dezelfde taal. Met bijvoorbeeld een hoogleraar op het 
podium en een zaal vol leken, kan het effectief zijn als de dagvoorzitter juist niet te veel weet van 
het onderwerp;
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… de deelnemers tegenover elkaar staan. Dan moet de dagvoorzitter in staat zijn mensen echt naar 
elkaar te laten luisteren en samen te laten werken;
… er nog geen helder idee is over de opbouw van de bijeenkomst. Een professionele dagvoorzitter 
heeft verstand van ‘eventarchitectuur’: de kunst het juiste programmaonderdeel op de best 
passende plek te programmeren in de meest effectieve vorm;
… er toch een dagvoorzitter gekozen is voor wie het niet zijn dagelijks werk is. In dat geval kan 
enige training/coaching door een vakman wonderen doen.

Het programma

Het is onbegrijpelijk: iedereen - organisatoren, publiek en opdrachtgevers - is het er in grote 
meerderheid over eens dat deelnemers tegenwoordig ook echt willen déélnemen aan een 
evenement. Waarom wordt er dan in de meeste gevallen nog steeds gekozen voor een traditionele 
dagindeling? Een programma met de bekende ingrediënten (sprekers, forumdiscussie, subsessies 
en tot slot een plenaire samenvatting) gaat uit van de ouderwetse gedachte dat ‘het podium’ zendt 
en de zaal ontvangt.

De netto opbrengst van bijeenkomsten is aantoonbaar hoger, als gekozen wordt voor interactie en 
als de verzamelde kennis en creativiteit in de zaal ten volle benut worden.
De mogelijkheden om het onderscheid tussen zender en ontvanger weg te laten vallen, zijn 
eindeloos. Een paar suggesties die hun waarde hebben bewezen van onze kant:
 
De zaal bepaalt
Begin een onderwerp eens niet met een spreker, maar laat eerst de zaal aan het woord. Zet de 
‘expert’ pas later in, als er behoefte ontstaan aan een ‘joker’ die de discussie in perspectief kan 
plaatsen.
 
De spreker bindt in
Erg weinig sprekers hebben het in zich een zaal meer dan 15 minuten te boeien. Waarom geven 
we ze dan toch iedere keer 30-45 minuten het podium? Laat de spreker zich eens beperken tot een 
inleiding van 10 minuten, waarna hij de interactie met de zaal aangaat. 
Nog sterker kan het zijn de inleiding vooraf op te nemen en online te plaatsen, waardoor er op de 
dag zelf meteen begonnen kan worden met de interactie.
 
Non-lineaire opbouw
Veel evenementen houden zich aan de meest logische opbouw. Heb eens het lef die door elkaar te 
gooien en kom tot verrassende resultaten.
 
Actief leren
Inspirator Jeff Hurt laat in één van zijn blogs zien, dat testen bij ratten hebben aangetoond dat een 
prikkelende omgeving leidt tot het feitelijk groeien van hersencapaciteit. Nu zijn wij natuurlijk geen 
ratten, maar toch: denk er eens over na hoe je je publiek actief kunt inspireren en laten leren 
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Sprankelende concepten
Een simpele vuistregel voor concepten is: traditioneel wanneer dat effectief is, maar vooral 
vernieuwend als dat zinnig is. Hierbij onze verre van complete lijst concepten van mogelijkheden:

• Stemmen met je lijf. Mensen fysiek vragen laten beantwoorden kan een heel goed alternatief 
zijn voor dure stemsystemen. Dit kan bijvoorbeeld door ze fysiek op te laten staan, naar een 
stemvak te lopen of ze meer naar links of rechts langs een muur te laten gaan staan, naarmate 
ze het meer of minder eens zijn met een stelling. Deze methode creëert niet alleen grote 
betrokkenheid, maar maakt vooral in één oogopslag inzichtelijk, hoe de groep denkt over een 
probleem: kiezen ze allemaal voor een veilige middenweg, is er een kleine minderheid faliekant 
tegen, zijn de meningen verdeeld over het hele spectrum? Het is daarmee de ideale opmaat 
naar een goede discussie.

• Praktijkstudie. Waarom zou je een volledig afgerond praktijkvoorbeeld behandelen, als je 
er ook voor kunt kiezen alleen het probleem te schetsen en de aanwezigen gezamenlijk de 
oplossing te laten bedenken?

• Fishbowl. De groep wordt verdeeld in twee kringen. De binnenste kring discussieert over een 

onderwerp. De buitenste kring observeert het proces, de groepsdynamiek en de gebruikte 
argumenten. Na verloop deelt de buitenste ring zijn observaties, waarna de rollen omdraaien. 

• Intermezzo. Een kort – maximaal 5 minuten – durend onderdeel binnen het programma, 
dat gebruikt kan worden om randvoorwaarden te schetsen, gemeenschappelijke delers te 
benoemen en/of feiten vast te stellen. Een intermezzo kan worden ingezet als brug tussen twee 
onderdelen of als inleiding tot een discussie. Hij kan bestaan uit een snelle interactie met de 
zaal, of een korte speech door een erkende autoriteit. 

• Open space. Een breed scala aan werkvormen, waarin de deelnemers gezamenlijk agenda en 
aanpak bepalen. Kijk maar eens op www.openspaceworld.org. 

• Expert-tafels. Een gestructureerd systeem om kennis rond afgebakende onderwerpen te 
mobiliseren. Aan losse tafels in de ruimte wordt over één onderwerp of stelling gediscussieerd 
onder leiding van een zorgvuldig geïnstrueerde gespreksleider. 

• Rollenspellen / improvisatie. De ideale vorm om op een veilige manier gecompliceerde 
problemen te bespreken. Fouten mogen gemaakt worden, dus er wordt veel geleerd. 
Hierbij is er een afwisseling tussen de inhoudelijk discussieleider en de begeleiding van de 
rolimprovisaties voor zijn rekening neemt. Bij uitstek geschikt voor duopresentaties. 

• World café. De deelnemers lopen van groep naar groep, nemen deel aan steeds wisselende 
lopende discussies en komen zo gezamenlijk tot verrassende oplossing.  
Meer informatie via www.theworldcafe.com. 

Ook tijdens de bijeenkomst zelf wordt de toegevoegde waarde van een professionele 
gespreksleider groter, naarmate het programma minder traditioneel wordt. Want het wegvallen 
van de scheidslijn tussen zender en ontvanger betekent natuurlijk niet dat er geen doel meer is 
dat bereikt moet worden. De weg er naartoe is alleen minder voorspelbaar en dan is een goede 
gids van groot belang. De kunst (en de uitdaging) is om voortdurend te zoeken naar de optimale 
mix die naadloos aansluit bij het doel, de wensen en de mogelijkheden van een evenement of 
zakelijke bijeenkomst. Een dagvoorzitter kan daarbij – met al zijn kennis en ervaring – prima een 
adviserende rol in vervullen.



12

Het programma: 5 tips voor werken met deelconcepten

Gelet op de invulling van evenementen en zakelijke bijeenkomsten, kun je stellen dat het 
(soms) wel wat effectiever zou mogen (en kunnen). En om nog een stap verder te gaan: 
organisatoren zouden niet alleen conceptueel moeten kijken naar de dag als geheel, maar ook 
per programmaonderdeel moeten afwegen hoe dat het beste tot zijn recht komt. We zetten de 
belangrijkste uitgangspunten op een rij.

• Wat is het doel? De totale bijeenkomst heeft een doel, maar elk onderdeel van die 
bijeenkomst heeft daar binnen - als het goed is - zijn eigen functie, boodschap en soms zelfs zijn 
eigen doelgroep. Het is essentieel voor een geslaagde bijeenkomst om dit helder te benoemen.

• Wat is het (deel)concept? Als je voor elk programmaonderdeel een eigen doel benoemt, 
is het een logische stap ze ook een individueel concept te gunnen (passend binnen het 
totaalconcept van de dag). Door hier scherp over te discussiëren kan voor elk programmapunt 
de meest effectieve vorm gekozen worden. Dit wordt (mede) bepaald door wat er in het 
programma vooraf gaat en wat volgt: de vorm van een forumdiscussie is wezenlijk anders als 
deze aansluit op een ronde workshops óf op een plenair interactief onderdeel. De keuze voor 
een speech of juist het interviewen van een spreker heeft (onder andere) te maken met wat er 
na komt.

• Wat is de opbouw? De individuele onderdelen, elk met ieder een eigen doel en concept, 
leveren samen een maximale bijdrage aan de overkoepelende doelstelling voor de 
bijeenkomst. Dit betekent dat je deze onderdelen in samenhang moet bekijken: op welke plek 
in het programma komt een bepaald onderdeel het best tot zijn recht? Plaats je de spreker 
traditioneel voor de zaaldiscussie of draai je het om; eindig je met workshops of open je er voor 
de verandering eens mee?

• Hoort het wel in het programma? Bij het schuiven met programmaonderdelen en het spelen 
met concepten, kan duidelijk worden dat een onderdeel simpelweg niet blijkt te passen. In dat 
geval rest maar één maatregel: laten vallen.

• Wat is de uitvoering? Voor welke vorm of methode je ook kiest, elk concept stelt zijn eigen 
eisen aan de ruimte; aan techniek, zaalopstelling etc. Niet elke locatie is bijvoorbeeld geschikt 
voor alle denkbare vormen, dus is het zaak daar bewust mee om te gaan.

 
In de ideale vorm wordt de locatie pas geboekt nadat duidelijk is welke eisen het programma 
stelt. Tegelijkertijd kan het boeken van de locatie niet eindeloos uitgesteld worden en dus kan het 
gebeuren dat onderdelen aangepast moeten worden of zelfs afvallen, gedicteerd door de (on)
mogelijkheden van de ruimte en de techniek.
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De paneldiscussie

De panel- of forumdiscussie is een nog steeds veelgebruikt onderdeel van zakelijke bijeenkomsten 
en evenementen. En terecht: deze vorm heeft zichzelf al vaak bewezen als een uitstekende manier 
om onderwerpen op een dynamische en interactieve manier te behandelen. 
Eén fout wordt echter veel gemaakt bij het inzetten van een forum: veel organisatoren denken 
dat ze met het noemen van deze discussievorm in het programma klaar zijn. Maar feitelijk begint 
het echte werk dan pas: alleen als er grondig is nagedacht over doel, vorm en invulling van dit 
programmaonderdeel is het effect optimaal.

Wat zijn nou de aandachtpunten bij het uitwerken van een paneldiscussie?  
Het zijn (bijna) allemaal open deuren, maar zolang men nog steeds (te) gemakkelijk denkt over dit 
onderdeel, blijven ze van belang.

• Ken je publiek. Pas als je weet welke vragen er leven in de zaal, kun je het doel van de 
discussie voldoende scherp stellen. Onze collega Gert-Jan Jansen (www.gespreksleider.
nl) bijvoorbeeld maakt er een goede gewoonte van om zijn publiek aan het begin van een 
bijeenkomst te vragen wat ZIJ verwachten.

• Zoek de (inter)actie. Pas als de zaal actief deelneemt, gebeurt er iets. Zorg voor onderwerpen 
en vragen om de interactie te stimuleren als deze niet spontaan op gang komt.

• Speel met vormen, wissel van formats: een goede paneldiscussie is meer dan een obligate 
uitwisseling van vragen, meningen en ideeën. Door de juist vorm te kiezen, help je de juist sfeer 
neer te zetten en het doel te bereiken.

• Bereid je voor: focus op het doel van het gesprek én van de bijeenkomst; bedenk daarnaast 
een pakkende introductie die meteen de kaders scherp stelt. Ken de gevoeligheden in de zaal 
en rond het onderwerp. Juist een goede voorbereiding geeft de rust om prikkelend te kunnen 
improviseren, omdat je altijd terug kunt vallen op de basis.

• Kies het panel met zorg. Een juiste mix van expertise en tegengestelde meningen zorgt voor 
levendigheid en verrassende perspectieven. Overtuig jezelf ervan dat iedere deelnemer aan het 
panel ‘spreekvaardig’ is.

• Vermijd (zakelijke) politiek: te vaak worden panels gevuld met directeuren, omdat ‘je die nu 
eenmaal niet kunt passeren’. Pas op voor verborgen agenda’s. Het doel van de forumdiscussie 
moet voorop staan. Zoek voor de politiek correcte problemen een andere oplossing binnen het 
programma (of heb het lef mensen te schrappen).

• Ken je panelleden: het is dodelijk, als je fouten maakt met hun namen. Weet wie ze zijn, wat 
hun achtergrond is en ken hun mening over het onderwerp. Zo weet je voortdurend welke 
vragen je aan wie kunt stellen voor een optimaal resultaat.

• Coach je panelleden. Neem ruim voor het congres contact met ze, laat weten wat je van ze 
verwacht en wees beschikbaar voor vragen. Begin de discussie met een paar ‘simpele’ vragen: 
zo stel je ze op hun gemak;

• Doe een ‘generale’ met het complete panel: de ‘klik’ tussen panelleden onderling komt 
sneller als je op de dag van het optreden een podiumrepetitie doet. Kauw niet uit, maar laat ze 
wel al ‘aan elkaar ruiken’.

• Wees flexibel. Natuurlijk heb je als dagvoorzitter altijd je einddoel voor ogen, maar dat is iets 
anders dan krampachtig aan je vragenlijst vast houden;



14

• Maak keuzes: hou de sprekers kort om uitloop te voorkomen, maar vraag door waar het 
interessant is;

• Wees bescheiden: het gaat niet om jou, dus als de discussie prima loopt en deelnemers 
spontaan op elkaar reageren, geef dat dan volop de ruimte;

• Blijf contact houden met het publiek. Kijk rond: hou je ogen en oren open voor de sfeer in 
de zaal. Als mensen onderling gaan roezemoezen, benoem dit en neem het mee in de discussie. 
Als mensen in slaap vallen, zorg dan dat ze weer bij de les weet te krijgen.

• Sta open voor de ‘buzz’: er wordt veel gezegd dat jij niet hoort of oppikt, maar dat wel de 
sfeer bepaalt. Zorg dat je weet wat er gechat wordt via social media, zoals bijvoorbeeld Twitter. 
Neem dat mee in je aanpak. Loop tijdens lunch en koffiepauzes rond, ga het gesprek aan met de 
deelnemers. Kortom, voel wat er leeft onder het publiek.

• Voorkom voorspelbaarheid: stel niet alle panelleden achter elkaar exact dezelfde vraag. Zorg 
dat ieder panellid met regelmaat aan het woord komt. Leg onverwachte verbanden

Dé discussie bestaat niet

In het streven naar effectieve evenementen, wordt vaak gebruik gemaakt van discussie: de 
dagvoorzitter voelt de directeur stevig aan de tand, een forum buigt zich over een aantal heikele 
kwesties, de zaal gaat in gesprek met het podium.
Jammer genoeg denken de organisatoren daarmee dé oplossing voor hun communicatieprobleem 
gevonden te hebben, terwijl met de keuze voor een discussie de zoektocht naar de beste vorm 
eigenlijk pas begint.

De meeste discussies tijdens zakelijke bijeenkomsten verlopen volgens een vast patroon: iemand 
stelt een vraag, iemand geeft een antwoord, er wordt wat heen en weer geargumenteerd tot 
de dagvoorzitter vindt dat het tijd is om door de gaan naar de volgende vraag. Vaak werkt dit 
uitstekend, maar net zo vaak had het effect veel groter kunnen zijn. We zetten een paar mogelijke 
alternatieve gespreksvormen op een rij:
 
• Buzz-words: Het doel van de discussie is vooral feiten vast stellen, zodat iedereen het eens 

kan worden over de gezamenlijke uitgangspunten. Vooraf worden daarom een paar buzz-
words afgesproken: ik vind, ik denk, het schijnt … iedere keer als iemand die noemt, gaat er een 
zoemer en wordt er net zo lang doorgevraagd tot de feiten duidelijk zijn.

• Ikke, ikke, ikke: Afhankelijk van het doel wordt het woord ‘ik’ verboden of juist verplicht 
gesteld. In het eerste geval worden mensen daarmee gedwongen te kijken naar het bredere 
perspectief. In het tweede geval laten mensen vooral zien wat hun persoonlijk raakt.

• De overhoring: Als de verwachting is dat aanwezigen vooral hun eigen stokpaardjes zullen 
berijden, is het belangrijk het luisteren naar elkaar te stimuleren. Iedereen wordt daarom 
verplicht het statement van zijn voorganger samen te vatten, voordat hij zelf zijn/haar 
stelling mag poneren. Of elke spreker moet minimaal één verdiepende vraag stellen aan zijn 
voorganger.

• Rollenspel: Waar twee verschillende wereld elkaar treffen, ontbreekt vaak begrip voor elkaars 
situatie. Dan kan het heel goed werken iedereen in de huid van de ander te laten kruipen. Door 
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een buurtbewoner te laten uitleggen welke maatregelen hij zou nemen als wethouder, geef je 
de wethouder de kans te laten zien waarom dat voor hem niet realiseerbaar is.

Natuurlijk zijn dit maar een paar suggesties van onze kant om aan te geven dat het altijd anders 
kan. Met elkaar in gesprek gaan kan op oneindig veel manieren. De kunst is iedere keer weer te 
kijken naar het doel en de deelnemers en op basis daarvan de ideale vorm te bepalen voor die 
specifieke gelegenheid. 

De 8 kenmerken van een goede stelling

Het inzetten van ‘stellingen’ is een veelgebruikt middel om mensen aan het denken te zetten en 
in gesprek te krijgen. Mits goed toegepast, is het een geweldige manier om discussie op gang te 
brengen of de aanwezigen mee te nemen in het verhaal van de spreker.
 
Helaas zien wij (te) vaak dagvoorzitters, publiek, panelleden én sprekers worstelen met stellingen 
die hun doel volledig voorbij schieten. Wij hebben daarom geprobeerd een aantal uitgangspunten 
voor een geslaagde stelling te formuleren. 

Een geslaagde stelling is:
• Eenduidig. Als de stelling voor meerdere uitleggen vatbaar is, gaat de discussie als snel over de 

vraag hoe je de stelling uit moet leggen en dus niet meer over de stelling zelf. Het gebeurt met 
grote regelmaat dat na verloop van tijd blijkt dat ja-stemmers en nee-stemmers het eigenlijk 
eens zijn, maar dat ze simpelweg de stelling anders gelezen hebben.

• Eenvoudig. Je begrijpt de stelling in één oogopslag, zodat er meteen begonnen kan worden 
met discussiëren. Een stelling uit moeten leggen is net zo erg als de clou van een mop te 
moeten verklaren. Een truc die vaak toegepast wordt en goed werkt, is één voor- en één 
tegenstander hun standpunt laten verdedigen, voordat de rest van de zaal mee gaat praten.

• Enkelvoudig. Opdrachtgevers willen vaak te veel boodschappen in één dag stoppen en dat 
geldt ook voor de stellingen. Helaas schept dat verwarring bij de deelnemers aan het gesprek 
en dat komt de effectiviteit van de discussie niet ten goede. Dus: maak keuzes! En wil je persé 
meerdere zaken in debat brengen, splits ze dan op in meerdere stellingen.

• Polariserend. Stellingen worden vaak (te) voorzichtig geformuleerd, om niemand voor het 
hoofd te stoten. Maar als iedereen het meteen eens is over het antwoord op de stelling, heb 
je geen discussie en bereik je dus niks. Vaak kent de opdrachtgever zijn doelgroep niet goed 
genoeg en dénkt hij dat er tegenstellingen zijn, terwijl ze eigenlijk niet bestaan.

• Prikkelend. Een goede stelling maakt nieuwsgierig en maakt dat je de diepte in wilt. Je raakt er 
niet snel op uitgekeken en zet aan tot nadenken. Het is de spreekwoordelijke ui, die je samen 
laag voor laag wilt afpellen.

• Doelgericht. Als de deelnemers aan een discussie niet weten waarom deze stelling besproken 
wordt, gaat het gesprek nergens heen. Voor alle duidelijkheid: we zeggen niet dat de uitkomst 
vast moet staan, maar wel dat je drijfveren helder moeten zijn. Gaat het bijvoorbeeld om 
uitwisseling van kennis, om inventarisatie van feiten en argumenten, om elkaar leren kennen of 
het eens worden? Wees helder en duidelijk over je doel.
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• Open. Als de gewenste uitkomst van discussie vooraf al vaststaat, is het aanbieden van een 
stelling zinloos en bovendien een minachting van je publiek. Durf het gesprek aan te gaan 
zonder vast omlijnd einddoel. Is het debat alleen een vehikel om de aanwezigen te overtuigen 
van de mening van de opdrachtgever, zoek dan een andere vorm. 

Geen stelling. Denk ook eens aan alternatieven. Een stelling gaat namelijk uit van confrontatie, 
terwijl het eigenlijke doel van een programmaonderdeel vaak anders is: van elkaar leren, samen 
toewerken naar een resultaat etc. Je publiek laten praten over een open vraag, een citaat, een 
passage uit een onderzoek of een stemming kan op zo’n moment wellicht veel beter werken.

De terugkoppeling

Vrijwel alle bijeenkomsten eindigen met een (plenaire) terugkoppeling van de resultaten, vaak 
afkomstig uit kleinere (deel)sessies. Helaas voegt dit programmaonderdeel vaak niet wezenlijk 
iets toe. Als je dan toch kiest voor een collectieve terugkoppeling, maak het dan interessant, 
sprankelend en effectief. Bij deze een paar voorbeelden van leuke, creatieve en opvallende vormen 
van terugkoppeling aan de deelnemers.  
Met dank aan onze collega’s van www.goededagvoorzitters.nl. 
 
Maak je samenvatting ludiek door:
• te bellen met oma (het liefst echt), zodat de samenvatting wordt gesteld in normale 

mensentaal;
• vat de uitkomsten samen in een reclameslogan; 
• stel gezamenlijk een slotverklaring op en onderteken deze;
• kies een speelse vorm voor de samenvatting, bijvoorbeeld op rijm, met muziek of  

geïmproviseerd door acteurs;
• kies voor een braderie van standwerkers die de uitkomsten aanprijzen; 
• kies actief en bewust voor een specifieke groepsindeling, zodat je zeker weet dat niet alle 

groepjes met hetzelfde resultaat terugkomen. Kies daarbij bijvoorbeeld voor conflicterende of 
elkaar aanvullende thema’s; 

• stuur de groepen op pad met concrete en gerichte vragen, zodat de terugkoppeling een 
tastbaar resultaat krijgt; 

• laat iedere deelgroep een bepaald onderdeel van een proces bekijken of het perspectief van 
één van de stakeholders in een organisatie belichten. Breng ze aan het eind bij elkaar en laat ze 
elkaar versterken.

• laat groepen niet allemaal hun complete verhaal vertellen, maar vraag ze alleen of ze iets toe te 
voegen hebben aan voorgaande presentaties; 

• stimuleer discussie tussen de groepen en laat ze elkaars resultaten aanvullen;
• vraag een externe observator om de samenvatting te doen; 
• vraag aan het begin van de bijeenkomst het publiek naar hun verwachtingen en kom daar einde 

van de dag op terug.
 
En tot slot: maak van de terugkoppeling niet alleen het einde van de dag, maar zorg ervoor dat het 
vooral het begin is van iets nieuws. Verbindt aan de terugkoppeling duidelijke doelen en afspraken 
waar na afloop van de bijeenkomst gezamenlijk verder aan gewerkt kan worden.
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De zaalopstelling
In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt de locatie voor een evenement al geboekt 
voordat het programma bekend is. Helaas worden (mede) daardoor doelen (te) vaak niet (volledig) 
gehaald, omdat locatie zaal en de indeling van de ruimte(n) niet naadloos aansluiten bij de opzet 
van de bijeenkomst.  
Om het maximale uit een bijeenkomst te halen, is het van belang dat de deelnemers zich 
comfortabel en goed voelen in de ruimte waarin ze vaak uren achter elkaar doorbrengen.  
 
Maak bij een volgende gelegenheid eens een bewuste keuze, bijvoorbeeld uit de volgende opties:
• Theateropstelling: Als de spreker centraal moet staan in een meer traditionele presentatie, 

is de theateropstelling het meest geschikt. Het gebruik van een podium suggereert autoriteit, 
kracht en geeft een meer formele, traditionele uitstraling. Tegelijkertijd schept het afstand en 
staat het interactie in de weg. Er kan gekozen worden voor een opstelling in rechte rijen of voor 
een knik aan het einde, zodat iedereen de spreker goed kan zien.

• Stadionopstelling: Deze is vergelijkbaar met de theateropstelling, alleen vormen de tribunes 
nu een volle cirkel rond het podium. Deze opstellingsvorm is vooral geschikt voor meer 
informele bijeenkomsten, waarbij de afstand met het publiek niet te groot mag voelen. Deze 
opstelling vereist een dynamisch programma dat regelmatig van opstelling verandert, om te 
voorkomen dat een deel van het publiek steeds tegen de achterkant van de actie aan zit te 
kijken. Deze vorm leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het indelen van de aanwezigen in 
‘doelgroepvakken’ en het op het podium roepen van deelnemers. Vaste plekken voor sprekers 
zijn in dit geval taboe. Realiseer je wel dat niet iedere spreker kan omgaan met het feit dat hij 
zich ‘vrij’ door de ruimte kan, mag en zelfs moet bewegen. Bovendien kan bij deze opstelling 
het plaatsen van projectieschermen een extra uitdaging vormen.

• U-vorm: Deze vorm is vooral geschikt voor kleine(re) groepen, waarbij afstand en interactie 
elkaar afwisselen. De ene spreker kan afstand houden door aan het open einde te blijven staan, 
een meer geoefende facilitator kan de ‘U’ binnen lopen en actief de interactie zoeken.

• Vrije indeling: Met losse stoelen en tafels kan de ruimte gedurende de dag steeds weer anders 
ingedeeld worden, variërend van plenaire sessies tot kleine groepen. De deelnemers hebben 
zo steeds maximaal (oog)contact met de mensen waar ze op dat moment mee communiceren. 
Deze zaalindeling leent zich bij uitstek voor brainstorm- en Group-decision-bijeenkomsten.

• Informele indeling: Deze opzet gaat nog een stap verder dan de vrije indeling. Door te werken 
met bijv. statafels in caféstijl, loungebanken of bean bags wordt een uiterst informele, vrije en 
open sfeer gecreëerd. Deze vorm leent zich vooral voor een combinatie van netwerken met 
meer informele werkvormen, zoals Worldcafé, open space, speeddaten, postergesprekken etc. 

• Mix-vorm: Binnen een programma is vaak sprake van meerdere vormen, elk met een eigen 
specifiek doel. En waarom zou je dan ook niet werken met meerdere opstellingen, verdeeld 
over meerdere ruimtes of juist binnen één zaal? Het publiek de opstelling laten ombouwen kan 
erg inspirerend zijn!

Welke opstelling je ook kiest, hou er in ieder geval altijd rekening mee dat een zaal bestaat uit 
meer dan alleen stoelen en tafels. Denk ook na over de aankleding en de atmosfeer: niets is zo 
ontluisterend en demotiverend als een kale ruimte met zuurstofgebrek.
En opdrachtgevers willen écht wel luisteren: wij kennen een opdrachtgever die een reeds geboekte 
zaal afzegde, de extra kosten voor lief nam en een nieuwe locatie zocht, omdat dit voor zijn 
evenement beter bleek … 



18

Lachend een opdracht verliezen

Natuurlijk zijn ook wij menselijk. Als ondernemers winnen we opdrachten, maar verliezen we er 
ook genoeg. De ene keer valt dat beter dan de andere. Waar komt dat nou door? Wellicht ligt de 
oorzaak in het volgende: niemand wordt vrolijk van een mail als deze:
“Dag mijnh. XXXX, uit drie aanbieders hebben we er een gekozen. De keuze is daarbij niet op uw 
bureau gevallen. Dank voor uw eerdere reactie.” 

Dit bericht straalt in alles uit dat er niet erg grondig is nagedacht over de uiteindelijke keuze.  
Een extra telefoontje bevestigde dit gevoel: ze hadden maar wat gegokt, zonder serieus naar de 
aanbiedingen te kijken. 

Dat is niet leuk. Niet voor de afgewezen partij, maar ook niet voor degene die de opdracht wél 
krijgt. Die wordt namelijk opgezadeld met een opdrachtgever die slecht na heeft gedacht over wat 
hij wil. En als dan achteraf de dag slecht uitpakt, of de gespreksleider toch niet zo heel goed bij het 
publiek bleek te passen, dan krijgt de dagvoorzitter de schuld. Terwijl het toch echt de opdrachtge-
ver is die het probleem veroorzaakte.  

Wanneer is een afwijzing dan wel te verteren? Als de opdrachtgever komt met weloverwogen ar-
gumenten welke afweging hij gemaakt heeft tussen een aantal professionele alternatieven. Dan is 
een afwijzing te begrijpen. Niet leuk, maar wel acceptabel.
Daarom, opdrachtgevers, kies alstublieft bewust. Respecteer de professionals en geef ze de kans 
écht te pitchen. Neem het vak en uw eigen bijeenkomst serieus genoeg om tijd en aandacht te in-
vesteren in een grondige afweging. Net als andere factoren is de keuze van de juiste dagvoorzitter 
een essentiële stap in het totale organisatieproces.



Dagvoorzitters & Sprekers

`Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’

Albert Einstein
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Wie is de ideale dagvoorzitter of spreker?

Stel je voor: je zoekt een dagvoorzitter, discussieleider of een spreker. Wie is dan de juiste man of 
vrouw voor jouw evenement? Om de selectie uit al die duizenden kandidaten – binnen of buiten 
je eigen organisatie, vrijwillig of professioneel, bekend of onbekend - wat makkelijker te maken, 
hierbij wat aandachtspunten om je eerste selectie te helpen vergemakkelijken:
• Omschrijf het thema van de bijeenkomst in één woord.
• Wat wil je dat je publiek beleeft: nieuwe inzichten, gedragsverandering, plezier, diepere 

gedachten, ontroerende momenten, nieuwe vaardigheden, etc?
• Wat is de doelgroep. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk! Vaak wordt deze vraag te oppervlakkig 

beantwoord. Neem de tijd om je doelgroep tot in detail te omschrijven en te begrijpen.
• Wat houdt je doelgroep op dit moment het meest bezig: wat is hun grootste angst/

bedreiging? En hoe ziet hun ‘ideale wereld’ eruit?
• Wat is de belevingswereld van je doelgroep? Denken ze nationaal of internationaal; 

beperkt hun visie zich tot de eigen markt of denken ze over grenzen heen; valt hún doelgroep 
binnen bijvoorbeeld één generatie of een bepaalde cultuur; gaat het goed of slecht met ze, etc? 

Door deze vragen voor jezelf duidelijk te beantwoorden, kun je een stuk makkelijker schiften in alle 
websites, bestanden van sprekersbureaus en andere informatie. Zorg in ieder geval altijd voor een 
partner waarmee je een klik hebt. Vertrouwen is ook hierin essentieel.

Podiumbeest of prutser?

Wereldwijd zijn er tienduizenden mensen die hun geld verdienen op het podium: sprekers, 
dagvoorzitters, discussieleiders, facilitators en moderators. En net als in elke beroepsgroep zijn er 
goede en slechte podiumprofessionals. 
Hoe onderscheid je het echte podiumbeest van de prutser?
 
Natuurlijk hebben wij onze mening én criteria die wij hanteren bij dit zo persoonlijke en lastige 
onderscheid… . Een goede spreker of discussieleider:
• is een professional. Hoe je dat weet? Vraag eens hoe vaak hij optreedt, voor wie, hoe zijn 

aanpak is, of hij referenties op kan geven;
• past zijn optreden steeds aan bij de gelegenheid. Hij zal je daarom het hemd van het lijf 

vragen, voordat hij besluit voor jou het podium op te gaan: wat is het doel, wie is de doelgroep, 
wat is zijn rol in het programma, etc;

• wil weten, waarom je juist hém gevraagd hebt. Hij wil weet immers als geen ander dat 
sprekers vaak om de verkeerde redenen gekozen worden: iemand anders vond hem zo goed, er 
is te weinig tijd om de ideale kandidaat te zoeken, hij is de meest voor de hand liggende, etc. De 
echte professional wil dat je bewust voor hém kiest, zijn verhaal, zijn stijl, zijn aanpak etc., zodat 
zijn optreden naadloos aansluit bij het thema van de dag en de verwachtingen van publiek en 
organisator;

• kiest niet altijd voor de leuke boodschap of de makkelijke weg, maar zoekt soms ook 
(bewust) de confrontatie. Een vakman wil zijn publiek iets meegeven, iets leren, het verder 
helpen. Hij weet dan ook dat hij zijn luisteraars daarom soms uit hun comfortabele stoel moet 
schoppen;
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• doet niet klakkeloos wat je vraagt. Hij zal je stimuleren ook eens te kiezen voor een 
prikkelende, vernieuwende invalshoek. Of voor een collega, omdat een onverwachte keuze voor 
nieuwe inspiratie kan zorgen.

 
Tot slot moet de passie voelbaar zijn. Wantrouw mensen die beweren een echt podiumbeest te 
zijn, maar hun voorbereiding uitsluitend laten bestaan uit de mededeling ‘dat het wel goed komt’. 

BN’er, expert, collega of professional?
Als je als organisator van een (zakelijk) evenement op zoek gaat naar een geschikte dagvoorzitter 
voor je bijeenkomst, heb je ruwweg vier mogelijkheden: een ‘Bekende Nederlander’, een expert op 
het desbetreffende vakgebied of thema, een interne kandidaat of een professioneel dagvoorzitter.
Elk van deze categorieën heeft voor- én nadelen. 

De ’Bekende Nederlander’ is vaak een goede publiekstrekker. Mensen vinden het nu eenmaal leuk 
om beroemdheden te zien. BN-ers hebben echter ook nadelen: ze zijn in het algemeen een stuk 
duurder dan de andere opties; een flink deel van de BN’ers (de goeden niet te na gesproken) is 
inhoudelijk niet sterk en beschouwt jouw opdracht vooral als schnabbel. Onlangs op de radio was 
een uitspraak te horen over een in vergetelheid geraakte TV-presentator: “Die zal wel dagvoorzitter 
geworden zijn”…. 

Een ‘Expert’ op het vakgebied of thema weet als geen ander waar jouw bijeenkomst over gaat, 
waardoor het allemaal goed voorbereid en vooral heel serieus overkomt. Zijn (of haar) inhoudelijke 
kracht is vaak echter ook een zwakte: een expert kan gaan spreken in plaats van luisteren. Daar 
komt nog bij: de betreffende expert weet weliswaar alles van het onderwerp, maar (te vaak) 
niets van het begeleiden van groepen en het bewerkstelligen van effectieve communicatie en/of 
discussie. Een goed alternatief (en daarmee tevens een betaalbare en creatieve oplossing) is de 
combinatie van een professioneel dagvoorzitter voor de interactieve gespreksleiding en het maken 
van keuzes en de expert als ‘sidekick’ voor de diepere inhoud en achtergronden. 

Collega’s kunnen soms een prima optie zijn: hun aanwezigheid voelt vertrouwd en ze kennen de 
interne gevoeligheden (de DO’s & DON’Ts). Aan de andere kant kunnen ze bepaalde vragen niet 
stellen die door iemand van buiten wel gesteld kunnen worden. Vaak kunnen collega’s wel ‘goed 
babbelen’, maar het leiden van een groep kan net te hoog gegrepen zijn. Een korte training door 
een professional kan in dit geval vaak helpen.
De professionele dagvoorzitter combineert een aantal belangrijke eigenschappen: hij(of zij) 
heeft voldoende afstand tot de organisatie en beschikt over de inhoud om kritisch te zijn en 
keuzes te maken, ook de minder populaire. Hij heeft bovendien ervaring met dynamische 
‘groepscommunicatie’ en interactie met publiek, sprekers en andere belanghebbenden. Deze 
eigenschappen zijn cruciaal voor een succesvolle, geïnspireerde bijeenkomst. De professionele 
dagvoorzitter biedt bovendien nog een extra toegevoegde waarde: hij kan tijdens de bijeenkomst 
en bij het voor- en natraject zijn kennis en specialisme als consultant en ervaringsdeskundige ter 
beschikking stellen. Natuurlijk vraagt een professioneel dagvoorzitter een financiële investering. 
Of de kosten tegen de baten opwegen is een afweging die iedereen keer op keer moet maken. 
Wellicht dat bovenstaande argumenten helpen een weloverwogen keuze te maken.
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Wat kost een dagvoorzitter?

Een heikel punt voor zowel opdrachtgever als dagvoorzitter: wat ben je waard? 
Dagvoorzitters zijn er net als opdrachtgevers in alle soorten en maten: verschillende expertises, 
wisselende kwaliteit en dus uiteenlopende prijzen. 

Hierbij onze poging tot het formuleren van (zeer algemene) handvatten:
€ 0 - € 750:
In deze prijscategorie vallen allereerst de ‘amateurs’: mensen die misschien prima een dag 
kunnen voorzitten, maar die het niet voor hun beroep doen. Het kan goed uitpakken voor weinig 
geld, maar is een gok. Ook de lichtste groep presentatoren valt in deze prijsklasse: mensen die 
de boel vakkundig aan elkaar kunnen praten, prima een paar sprekers aan kunnen kondigen, 
maar inhoudelijk geen grote toegevoegde waarde hebben. Natuurlijk zijn sommige professionele 
dagvoorzitters bereid zijn voor dit bedrag te werken, als het gaat om een goed doel met 
maatschappelijke relevantie.
€ 750 - € 1250:
Dit is de overgangscategorie van de professionele amateurs naar de goedkopere professionals. 
In deze groep vind je enerzijds de talentvolle dagvoorzitters: nog niet heel veel ervaring, de wens 
te groeien, gedreven en daardoor prima inzetbaar. Aan de andere kant zijn er de professionele 
dagvoorzitters in de lichtere categorie: ze beheersen presentatie/aankondiging en zijn in staat een 
niet al te zwaar inhoudelijk interview uitstekend uit te voeren. In deze prijsklasse vallen echter ook 
de goedbetaalde schnabbelaars, die op routine en zonder echte liefde voor het vak een paar extra 
centen op komen halen.
€ 1250 - € 2000:
Dit is de eerste prijsklasse waar je naar mag kijken, als je werkelijk professionele bijeenkomsten wilt 
organiseren. Kwaliteit en werkelijk toegevoegde waarde kosten nu eenmaal geld. Dagvoorzitters 
in deze prijsklasse zijn in staat uw doelgroep en doel te begrijpen en kunnen daardoor echt 
inhoudelijke gesprekken voeren en op het podium de juiste inhoudelijke keuzes maken. Ze zijn in 
staat te luisteren, te schiften, samen te vatten en verbindingen te leggen. 
€ 2000 - € 3000:
In deze categorie vind je de topprofessionals. Mensen met een ruime ervaring en specifieke 
reputatie, voor wie dagvoorzitten bovendien echt hun vak is. Meer dan voorzitters in de andere 
prijsklassen zijn ze in staat met je mee te denken en te adviseren over inhoudelijke keuzes in het 
programma. Verder kunnen ze elk format/gespreksvorm aan en zijn ze in staat ieder denkbare 
discussie te leiden of de zwaarste interviews te doen.
€ 3000 - …
Hier hebben we het over de categorie goeroes en BN-ers: mensen die vanwege hun naam meer 
kunnen vragen; omdat ze op een bepaald gebied dé autoriteit zijn of omdat ze simpelweg bekend 
genoeg zijn om een zaal vol te krijgen. Dat is een kwaliteit die in veel gevallen voldoende waarde 
heeft om de uitgave te rechtvaardigen … en in even zo vele gevallen zonde is van het geld, omdat 
hun echte dagvoorzitterkwaliteiten te wensen over laten…. 

Bovenstaande indeling is niet meer dan een indicatie, waarbij wij ons hebben gebaseerd op onze 
ervaringen en de geluiden uit de diverse branches. En net als bij alles geldt ook hier: ga het gesprek 
aan en sta open voor elkaars standpunten. Als de wederzijdse ‘klik’ er is, dan is een tarief ook niet 
meer dan dat, dan investeer je in elkaar én de bijeenkomst. 



23

De identiteitscrisis van de dagvoorzitter

De twijfel blijft: wat is een dagvoorzitter nu eigenlijk? Als het gaat om de inhoudelijke functie die je 
hebt als dagvoorzitter c.q. discussieleider, dan zijn er grofweg twee functies: de tolk-vertaler en de 
relatietherapeut. 

Allereerst de tolk-vertaler: zelfs als mensen oprecht met elkaar willen praten, begrijpen ze 
elkaar vaak niet. Dat komt simpelweg omdat hun perspectief verschilt en dus hun interpretatie 
van datgene wat gezegd wordt. Ter illustratie: de directeur die wil reorganiseren hoort dingen 
heel anders dan de werknemers die bang zijn hun baan te verliezen. De wethouder die voor de 
uitbreiding van het bedrijventerrein is, interpreteert wat gezegd wordt anders dan de bewoners die 
overlast vrezen. 
 
Als dagvoorzitter heb je dan - in onze optiek althans - de taak en de verantwoordelijkheid net zo 
lang door te vragen tot alle inzichten boven tafel zijn en iedereen elkaars standpunten niet alleen 
gehoord, maar ook daadwerkelijk begrepen heeft. Aansluitend schakel je dan over naar je rol als 
relatietherapeut. Hierbij is de kunst om alle deelnemers zich veilig en gesteund te laten voelen, 
zonder daarbij partij te kiezen. Dat betekent dat je de directeur het vuur aan de schenen legt als 
zijn antwoord onduidelijk of ontwijkend is. Op dat moment voelt ‘de zaal’ zich vertegenwoordigd. 
Meteen daarna steun je echter de directeur: door de juiste vragen te stellen kun je hem helpen zijn 
standpunt goed over te brengen op de zaal en bij de luisteraars begrip te kweken voor zijn mening. 
Op dat moment voelt de directeur zich gesterkt. Op deze manier help je als dagvoorzitter actief 
begrip te kweken voor elkaars standpunten en problemen.  
 
De rol van de dagvoorzitter verschilt immers per evenement: de ene keer ben je vooral 
discussieleider, met als taak ‘strijdende partijen’ nader tot elkaar te brengen. Maar de volgende 
keer gaat het vooral om kennis maken (dating-buro), informatie uitwisselen (analist), tot nieuwe 
inzichten komen (journalistiek interviewen) of noem maar op. Het is daarom cruciaal om iedere 
keer samen met de opdrachtgever te zoeken naar de juiste vorm(en) en functie(s) voor die 
specifieke gelegenheid. Eigenlijk ben je als dagvoorzitter een simultaanschakende kameleon: je 
bent continu in verschillende rollen bezig met een veelheid aan en voortdurende wisseling van 
activiteiten. En toch zijn het uiteindelijk de sprekers, het publiek én de opdrachtgever die bepalen 
wat je bent en doet. 

Voorbereiding van een goede dagvoorzitter

Als er één tip is die we mee willen geven aan organisatoren van zakelijke bijeenkomsten en 
evenementen, dan is dat wel: Wantrouw mensen, die zeggen ‘dat het wel goed zal komen’ … . Het 
succes van een evenement is voor een groot gedeelte afhankelijk van de voorbereiding. Hetzelfde 
geldt voor het optreden van de dagvoorzitter/discussieleider en de sprekers.

Om de zekerheid van een geslaagd optreden te vergroten, kun je bijvoorbeeld de volgende 
checklist aanhouden:
• Zaalindeling. Weet onder welke omstandigheden je moet werken en zorg dat je daar inspraak 

op hebt. Een hoog podium bijvoorbeeld schept afstand en maakt interactie lastiger; een 
lagerhuisopstelling daarentegen kan onoverzichtelijk zijn, als er te veel mensen in de zaal zitten;
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• Techniek. Om ‘ruis’ te voorkomen is het van belang om contact te hebben over je wensen 
met de direct verantwoordelijke(n), zoals technici, operators etc. Een headset is vaak handig, 
zodat je je handen vrij hebt. Veel sprekers kiezen er overigens voor eigen spullen mee te nemen 
(microfoon, laptop, etc.);

• Draaiboek. Vraag de opdrachtgever om een helder draaiboek van de dag. Om misverstanden 
te voorkomen, maak je daarnaast ook nog een eigen draaiboek voor je eigen werkzaamheden. 
Bespreek ook dit draaiboek met de organisator: tijdschema, opzet interviews, discussie op 
hoofdlijnen. Op deze manier weten jullie allebei zeker dat er met hetzelfde schema wordt 
gewerkt én dat alle partijen dezelfde verwachtingen hebben van de inhoud van de dag;

• Voorbespreking. Probeer iedere geïnterviewde, spreker of forumlid ruim voor het evenement 
te spreken. Op deze manier weet iedereen waar hij aan toe is. Soms volstaat mailcontact, soms 
is een ontmoeting zinnig (al is het maar op de dag zelf);

• Informatie. Vraag de opdrachtgever om de nodige informatie en lees je in. Voor zover deze 
informatie tenminste relevant is, onwetendheid kán namelijk ook een voordeel zijn. 

• Locatiekennis. Zeker bij bijzondere locaties is het leuk om feiten te noemen. Een kleine 
verwijzing tijdens je optreden doet wonderen;

• Actualiteit. Check de actualiteit tot vlak voor het optreden. Het mag je niet overkomen dat er 
interessante ontwikkelingen zijn in relatie tot het onderwerp van de dag en dat jij van niks weet;

• Tijd. Zorg ervoor om ruim van tevoren aanwezig te zijn voor de laatste check. Zorg dat je de 
zaal kunt ‘proeven’ en stel eventueel nog zaken bij. Je krijgt vaak genoeg betaald om er een hele 
dag voor uit te (kunnen) trekken;

• Doelgroep. Informeer je zo goed als mogelijk over de doelgroep van het evenement: wie 
zijn ze, wat houdt ze bezig en wat verwachten ze van de dag? Alleen met die kennis kun je 
ze van precies die informatie en inzichten voorzien, waar ze écht iets aan hebben. Probeer 
bijvoorbeeld ruim van tevoren contacten te leggen met de doelgroep. Met behulp van Social 
Media zijn er legio mogelijkheden om al ruim voor de bijeenkomst met mensen in contact te 
komen.

 
Maar al te vaak horen we dat ‘de voorbereidingstijd zo kort was’ en dat er daarom geïmproviseerd 
moest worden. Bovenstaande checklist kan altijd afgewerkt kan worden in één of andere vorm, of 
je nou een maand of een dag voorbereidingstijd hebt.

De doven laten luisteren

Iedereen die zijn mening geeft, wil natuurlijk dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Maar lang 
niet iedereen kan oprecht zeggen dat als een ander het woord heeft, hij of zij dan ook echt hoort 
wat diegene te zeggen heeft. Het is daarom de taak van een dagvoorzitter om de doven naar elkaar 
te laten luisteren. 

Een geslaagd gesprek – of het nu gaat om een discussie of een interview – is meer dan het 
vrijblijvend uitspreken van een aantal meningen: het gaat erom dat iedereen daadwerkelijk tot zich 
laat doordringen wat de ander zegt en dat alle visies tegen elkaar afgewogen kunnen worden. 
Jammer genoeg verstaan maar weinig mensen de kunst van het echte luisteren. Voor velen 
betekent luisteren slechts dat je even je mond houdt, zodat de ander ook wat kan zeggen. Het is 
beleefdheid in plaats van echte interesse. 
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Wie écht luistert laat de woorden van de ander tot zich doordringen en geeft geen weerwoord, 
voordat hij de woorden van de ander echt heeft begrepen. Wanneer hij het statement van de 
ander niet volledig begrijpt, stelt hij vragen om door te kunnen dringen tot de kern. En tot slot 
toetst hij zijn eigen mening of gevoel aan die van zijn gesprekspartner en stelt hij op basis van die 
afweging zijn visie bij. Als alle partijen in een gesprek het zo doen, is de kans een stuk groter dat er 
daadwerkelijk iets concreets bereikt wordt.
 
Een goede dagvoorzitter/discussieleider kan bij dit proces een onderscheidende rol spelen. Het is 
immers zijn of haar vak om op te treden als beroepsluisteraar namens het hele publiek, vragen te 
stellen, samen te vatten en te verbinden. In een ideale - luisterende - wereld zou de dagvoorzitter 
een overbodige functie zijn. Zolang deze wereld niet bestaat is het wellicht zinvol om vaker gebruik 
te maken van de expertise van een professionele gespreksleider.

Gezocht: humorloze dagvoorzitter

De standaard-profielschets die veel opdrachtgevers geven, als ze zoeken naar een geschikte 
dagvoorzitter is: gevoel voor humor, interactieve bruggenbouwer en kritisch. In praktijk blijkt 
deze profielschets maar zelden overeen te komen met wat er écht nodig is. Bij deze dan ook 
de uitdaging aan alle organisatoren van evenementen om beter na te denken over hoe hun 
ideale dagvoorzitter er nu werkelijk uitziet. En dat iedere keer weer, want geen enkel congres of 
bijeenkomst is hetzelfde. 

Een goed voorbeeld is humor. Neem van ons aan dat er geen enkele professionele dagvoorzitter 
bestaat, die niet in staat is op het juiste moment een grap te maken. In die zin is het dus een 
overbodige toevoeging aan het profiel. En tegelijkertijd blijkt als er doorgevraagd wordt humor 
vaak niet meer dan een bijzaak. Weliswaar een belangrijke bijzaak, maar toch: een smeermiddel, 
maar zeker geen doorslaggevende voorwaarde. 
Voor een bloedserieus congres over innovatie helpt het als er momenten van ontspanning zijn. 
Maar er komt echt geen tastbaar resultaat, als iedereen alleen maar huilend van het lachen over 
tafel ligt. Dus vraag alleen om een dagvoorzitter met humor als dat echt een essentieel kenmerk is. 

En wat te denken van de kwalificatie ‘interactieve bruggenbouwer’? Hoe vaak blijkt deze gewenste 
eigenschap eigenlijk niets meer te betekenen dan het goed de microfoon kunnen brengen naar 
maximaal drie vragenstellers. In veel gevallen zoekt de opdrachtgever iemand die zenden eruit kan 
laten zien als interactie. Maar dan heb je een écht interactieve dagvoorzitter niet nodig.

Tenslotte ‘kritisch’. Veel mensen zeggen een kritische, meedenkende houding op prijs te stellen. En 
bijna net zo veel mensen vinden het niet leuk als je dat dan ook echt doet. De directeur zegt vooraf 
dat de dagvoorzitter hem natuurlijk het vuur aan de schenen mag leggen, want hij gelooft in zijn 
verhaal. Maar als je het dan echt doet, spreekt zijn gezicht boekdelen.

Dus opdrachtgevers, wees eerlijk in wat je wilt en zoek dáár de meest geschikte dagvoorzitter 
bij. En ben je niet helemaal zeker van je zaak, consulteer dan gerust een aantal professionele 
dagvoorzitters: zij zullen graag mee denken en je ook nog eens doorverwijzen naar de meest 
geschikte man of vrouw.
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Uitdagingen voor de beginnende gespreksleider

Net als iedereen zijn ook wij ooit begonnen met het (verder) ontwikkelen van onze 
vakvaardigheden als dagvoorzitter. En als je dan na een tijd omkijkt is het leuk om te zien waar 
(betrekkelijk) ongeoefende dagvoorzitters het meest mee worstelen (net als wij indertijd). De 
manier waarop zij met hun vak bezig zijn, zegt veel over waar de echte toegevoegde waarde van 
een professioneel gespreksleider ligt. 

De punten waar deze groep (en vele anderen) het meest moeite mee heeft zijn:
• De bescheiden baas: veel beginnende dagvoorzitters worstelen met de balans tussen 

baas zijn over het programma en ruimte geven aan de deelnemers. Met regelmaat zien wij 
deelnemers aan onze trainingen vooral hun eigen pad volgen: ze willen - uit enthousiasme - 
vooral hun eigen vragen beantwoord zien en vergeten te kijken of het publiek misschien een 
hele andere kant op wil. 
En soms wordt het nog erger: dan wil de gespreksleider vooral laten zien hoe goed hij zich heeft 
voorbereid en hoe ontzettend goed hij mee kan praten over het onderwerp. Het ego wint het 
dan van de goede dagvoorzitter. 
Omgekeerd zijn er ook gespreksleiders die de grip op de gebeurtenissen volledig verliezen. Ze 
geven het publiek alle ruimte, maar vergeten die ruimte af te bakenen, in inhoud en tijd. 
Het uitgangspunt is: de dagvoorzitter is de baas, maar het draait niet om de gespreksleider. 
Uiteindelijk moet je als dagvoorzitter-discussieleider dus bepalend aanwezig zijn, zonder 
daarvoor erkenning te willen krijgen. Het ideaal is bereikt, als iedereen in de zaal het gevoel 
had dat het volledig om hem/haar ging en dat de dagvoorzitter niet is opgevallen. En dat de 
zorgvuldig voorbereide vragen dan helemaal niet gesteld worden … jammer dan.

• De microfoon bewaker: Eén van de gouden dagvoorzitters-wetten is: geef nooit de microfoon 
uit handen. Tegelijkertijd mag het nimmer een strijd worden. Wij hebben eens een moderator 
en spreker beiden verbeten aan de microfoon zien trekken en dat kan natuurlijk niet de 
bedoeling zijn. Om te beginnen wordt de kans dat je de ‘strijd om de mic’ wint een stuk groter, 
als je durft mee te geven. Sta de spreker toe de microfoon naar zich toe te trekken, maar 
laat niet los; wees niet bang de microfoon even samen vast te hebben. Knik hem - als hij je 
vragend aan kijkt - bemoedigend toe: “ik hou hem wel voor je vast”. De kans is dan groot, dat 
hij begrijpt dat je hem wilt helpen met het vast houden van de microfoon, in plaats van hem 
er van wilt ‘beroven’. Mocht de interviewee vervolgens toch zelf de microfoon vast willen 
houden, accepteer dan dat hij zich daar kennelijk veiliger bij voelt. Het is tijd voor plan B: het 
gaat uiteindelijk niet om die ene microfoon, maar om het feit dat jij baas wilt blijven over het 
gesprek. Zorg daarom dat je altijd een tweede microfoon bij de hand hebt (zelf werken wij 
graag met een headset voor onszelf) en vraag de technicus die iets harder te zetten, zodat jij in 
volume de overhand hebt.

• De doelgerichte vragensteller: veel ongeoefende gespreksleiders verliezen kostbare tijd met 
omtrekkende bewegingen en dat gaat helaas vaak ten koste van de diepte van het gesprek. De 
grote kunst is om inleidende vragen achterwege te laten en meteen to-the-point te komen, 
zeker als je bijvoorbeeld maar 10 minuten hebt om de vragen van 200 mensen af te handelen. 
Een podiuminterview is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een interview voor de krant. Verder 
zien wij vaak dat gespreksleiders – uit onzekerheid – het lef missen om directe, korte vragen te 
stellen. Het voorzichtige betoog dat ze houden leidt tot tijdverlies, maar ook tot net zulke vage 
antwoorden en daar is niemand mee geholpen. Als dagvoorzitter moet je (foute) keuzes durven 
maken!
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• De sfeergevoelige observator: het op gang brengen van een geslaagd gesprek tussen ‘zaal en 
podium’ vereist dat je beide partijen observeert. En dat is precies waar veel gespreksleiders ‘in 
opleiding’ kansen missen: tijdens het optredenvan de spreker kijken veel moderatoren alleen 
naar het podium, terwijl reacties uit de zaal tijdens de voorstelling je veel kunnen vertellen over 
welke kant het publiek tijdens de Q&A op wil; wanneer lachen ze, op welke momenten ontstaat 
geroezemoes, etc? 
En ook tijdens het vraaggesprek met de spreker vergeten sommige moderatoren hun aandacht 
te verdelen: ze luisteren vol aandacht naar de spreker, terwijl één oog op de zaal gericht zou 
moeten zijn.

• De technische detaillist: veel gespreksleiders overschatten het belang van techniek; het gaat 
natuurlijk om de inhoud. Maar net zo vele discussieleiders onderschatten de rol van licht en 
geluid. Wij doen zelf ook regelmatig Q&A’s en niet zelden keer kijkt de (vrijwillige) technicus 
van dienst ons verbaasd of zelfs licht geïrriteerd aan als wij de microfoons willen testen. Soms 
bleek onze bemoeizucht terecht: batterijen bleken bijna leeg, het geluid ging rond zingen als we 
de zaal in liepen of microfoonsnoeren bleken te kort. Allemaal uitzonderingen op een verder 
perfecte organisatie, maar het gaat precies om die details. 
Let ook op de stand van het voetlicht: de spreker en de gespreksleider moeten vanaf het 
podium de zaal kunnen zien. Is dit niet het geval dan weet je zeker dat echte interactie nooit tot 
stand zal komen.

• De balletdanser: veel moderatoren zijn zich niet bewust zijn van hun lichaam of weten zich er 
geen raad mee. En dat terwijl lichaamstaal een krachtige tool is voor de dagvoorzitter: door op 
het juiste moment naar mensen toe te bewegen of zelfs te wijzen, kun je ze laten merken dat je 
echt aandacht voor ze hebt. Door juist bij iemand weg te bewegen spoor je hem aan zijn betoog 
af te ronden. Door je slim op te stellen, kun je de blik van de spreker op het podium naar de zaal 
richten en zo interactie op gang helpen. 
Met een actieve houding en open blik help je een gesprek dynamischer te maken. En door 
op het juiste moment de juiste blik te trekken, kun je een vraag stellen zonder het woord te 
nemen.
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Sprekers zijn arrogant en lui 

Een goede spreker is goud waard. Het juiste verhaal op exact de goede plek in het programma tilt 
iedere bijeenkomst naar een hoger niveau. Helaas vinden veel sprekers zichzelf groter dan de bij-
eenkomst en minachten zij het publiek. 

Als dagvoorzitter maak je het met grote regelmaat mee: (betaalde) sprekers die vinden dat hun 
standaardverhaal voldoende is. Ze zijn in de aanloop naar de bijeenkomst volledig onbereikbaar 
voor overleg, geven geen inzicht in (de kern van) hun betoog en willen dit verhaal al helemaal niet 
aanpassen. Ze geven je het gevoel dat je al blij mag zijn dat ze überhaupt komen; ze lijken te vinden 
dat programma én publiek zich maar aan hen moeten aanpassen…. . 

Voor alle duidelijkheid: het zou natuurlijk omgekeerd moeten zijn. De spreker maakt (als het goed 
is) onderdeel uit van een zorgvuldig opgebouwd programma, met heldere doelen en een specifieke 
doelgroep. Zijn optreden is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het einddoel te bereiken.
Een goede spreker wil weten waarom hij gevraagd is, welke rol zijn verhaal speelt in het program-
ma, wat het publiek van hem verwacht en hoe dat publiek eruit ziet. Een echte professional wil 
weten hoe de dag eruit ziet: wie spreekt er voor en na hem? Opent hij het programma of is hij de 
afsluiter? Moet hij informeren, motiveren, overtuigen?  

Een echt professionele spreker jaagt achter de dagvoorzitter en de opdrachtgever aan, in plaats van 
andersom. En dat hebben wij nog maar zelden meegemaakt…. 



Interactie & Social Media

`Een debat is een veelal verhit gesprek waarbij twee mensen tegen elkaar  
praten en naar zichzelf luisteren.’

Cees Buddingh
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Debat: wij zijn tégen! 

Wij komen het bijna dagelijks tegen: opdrachtgevers die met alle geweld willen debatteren of 
hun deelnemers een debattraining willen laten ondergaan. En na het horen van de motivatie om 
dit te gaan doen, leveren wij commentaar. In de meeste gevallen wordt dit programmaonderdeel 
namelijk ingezet om de foute redenen. 

Debatteren zoals het (te vaak) wordt toegepast tijdens bijeenkomsten gaat in het algemeen 
om winnen. Het gaat niet om wie de beste argumenten heeft, maar om wie zijn argumenten 
belangrijker weet te maken dan die van de ander. Het gaat niet om luisteren naar elkaar, maar 
om de ander ‘klem lullen’. Op die manier ingezet is debat(training) weliswaar een heel dynamisch 
onderdeel, maar voegt het niets toe aan de resultaten van de dag, en zeker niet aan de ROI, die 
men uit een bijeenkomst wil halen. 

In onze ogen hoort debat altijd vergezeld te gaan van dialoog. In het debat komen op het scherpst 
van de snede alle feiten en meningen boven tafel; de dialoog helpt vervolgens om dit te vertalen 
naar resultaat: goed naar elkaar luisteren helpt elkaar te begrijpen, elkaar te vertrouwen en 
samen te zoeken naar ‘de waarheid’. In dialoog kunnen afspraken gemaakt worden en kan gewerkt 
worden aan consensus. Het debat kan helpen daar de voedingsbodem voor te leggen. 

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het vreemd, dat het debat juist vaak aan het eind van 
het programma geprogrammeerd wordt. Het is alsof je de kinderen op school de hele dag ‘samen 
spelen, samen delen’ hebt voorgehouden en ze aan het eind van de dag expres ruzie laat maken 
om het mooiste speelgoed. 

Debat in zijn beste en puurste vorm komt maximaal tot zijn recht als het een gericht gekozen plek 
krijgt in het programma. Als er nagedacht wordt over de functie die het debat heeft voor einddoel 
van de bijeenkomst. En als de debatvorm daaraan aangepast wordt. Als een debat op die manier 
ingezet wordt, zegen wij: ‘vóór!’

HELP, interactie (tips voor een dynamisch publiek)

“Ja, natuurlijk willen we interactie”, horen dagvoorzitters vaak van opdrachtgevers bij briefings 
en intakes. Maar als het er dan écht op aan komt, dan krijgt men plotseling weer twijfels en 
bedenkingen. Veel opdrachtgevers doén alsof ze willen (inter)acteren, maar durven het niet 
echt. Gelukkig worden zakelijke bijeenkomsten inmiddels steeds interactiever. Het begint bij 
opdrachtgevers langzaam maar gestaag door te dringen dat door bezoekers een actief onderdeel 
te maken van het geheel, hen te laten ervaren in plaats van te luisteren (en dus het programma 
passief te ondergaan), je sneller tot betere resultaten komt. 

Als je als opdrachtgever oprecht vindt dat interactie cruciaal is voor een geslaagde bijeenkomst, 
dan gelden er twee ‘gouden wetten’:

Wet 1: als je interactie wilt, begin er dan mee. 
Door de bijeenkomst te openen met ruimte voor inbreng uit de zaal, zet je de toon. Helaas willen 
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nog (te)veel opdrachtgevers toch eerst zenden, bang als ze zijn dat hun boodschap anders niet aan 
komt. Of misschien zijn ze van mening (lees angstig) dat de deelnemers niet tot een goed oordeel 
kunnen komen als ze niet eerst alle informatie op een rij hebben. Maar ervaring leert ons: als je de 
bijeenkomst opent met zenden en mensen dwingt eerst een half uur naar een spreker te luisteren, 
is je kans verkeken. 

Wet 2: maak interactie werkelijk de rode draad in het programma. 
Dwing sprekers minimaal de helft van hun tijd in te ruimen voor interactie. Stimuleer ze om dat 
vooral tijdens hun verhaal te doen, en dus niet (alleen) aan het eind. Plan bovendien regelmatig 
onderdelen in het programma die volledig interactief zijn, in afwisselende werkvormen en 
groepsgrootte.

Echte interactie vereist lef: het lef om niet alles voor 100% dicht te timmeren. De moed om in te 
zien dat zenden niet automatisch betekent dat de boodschap ook aankomt. Het vraagt om durf om 
de deelnemers inbreng te geven in de invulling van de bijeenkomst en het vertrouwen dat daar 
hele mooie dingen uit gaan komen. 
En om de kans te vergroten dat je het publiek in de ‘actieve stand’ krijgt, kun je als organisator een 
paar zaken in het oog houden, namelijk:
‘What’s in it for me?’ Mensen doen makkelijker mee als ze weten wat ze er bij winnen. Geef 
daarom een heldere opsomming van wat de oefening of werkgroep ze gaat brengen, persoonlijk 
én professioneel. Let daarbij goed op dat je niet gaat uitleggen wat de organisator erbij wint, maar 
laat zien wat het de deelnemer oplevert.
Hou het veilig. Echte vooruitgang boek je pas als je het aandurft mensen uit hun comfortzone te 
halen. Maar als je daarin te ver gaat, werkt het vaak averechts. 
Bouw op. Begin - als de stap mogelijk te groot is – het liefst met een kleine oefening. Sta mensen 
toe eerst iets te doen met een bekende, met een kleine groep en zonder van hun stoel te komen. 
Bouw daarna op naar het moment dat je mensen door de hele zaal met elkaar laat mixen, dat je 
lastiger opdrachten gaat geven, of noem maar op.
Leg uit en licht toe. Een oefening of deelsessie is pas effectief als je de werkwijze helder uitlegt. 
Schets de kaders en geef de regels (zorg dat dit er niet te veel zijn). Kun je de oefening niet kort 
en bondig uitleggen, pas hem dan aan of schrap hem gewoon compleet uit het programma. 
Geef ook precies aan welke output je verwacht, zowel in kwanti- als in kwaliteit. Het product kan 
bijvoorbeeld zijn: ‘de 10 belangrijkste aandachtpunten voor …’ of ‘een personeelsadvertentie voor 
de ideale collega’. Een voorbeeld geven helpt enorm om de zaken helder te krijgen.
Regel praktische zaken. Geef precies aan hoe je de groepen in wilt delen, zodat iedereen snel 
zijn plek kan vinden. Omschrijf hoe groot groepen zijn (en zet een afgepast aantal stoelen neer) 
en hoeveel tijd iedere groep beschikbaar heeft. Als er ruim de tijd is, kan het effectief zijn om de 
groepen niet naar vooraf ingerichte werkplekken te sturen, maar ze zelf de zaalindeling te laten 
bepalen en veranderen. Hoe minder je voorkookt, hoe zelfstandiger groepen zich zullen voelen en 
hoe beter ze uiteindelijk zelf aan het werk zullen gaan.
Kies groepssamenstelling. Het succes van groepen is (mede) afhankelijk van de juiste samenstelling. 
Geef daarom aan wat je als organisator wilt: zitten specifieke groepen bij elkaar of juist niet? Kruip 
je met bekenden in een groep of liever met nieuwe mensen? Laat de deelnemers vervolgens zelf 
groepen vormen op basis van deze richtlijnen. Een vooraf bepaalde groepsindeling kan de indruk 
wekken dat alles ‘voorgekookt’ is en dat komt de spontane deelname vaak niet ten goede.
Koppel terug (of juist niet). Maak vooraf duidelijk hoe je de resultaten terug wilt koppelen naar alle 
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deelnemers: is er één woordvoerder per groep? Gaan de groepen met elkaar in discussie of vullen 
ze elkaar juist aan? Heeft de terugkoppeling een bepaald format (gedicht, verslag in vaste opbouw, 
salespitch, …)? En de belangrijkste beslissing: koppel alleen terug, als het wezenlijk iets toevoegt 
aan de deelsessies en ze in gezamenlijke samenhang naar een hoger niveau tilt. Kies een vorm die 
de terugkoppeling méér laat zijn dan vijf keer hetzelfde verslag. 
Ken je doelgroep. De ene groep kan sneller het diepe in dan de ander. De ene deelnemer durft 
verder buiten het bekende terrein dan de ander. Pas als je daar helder zicht op hebt, kun je de 
juiste aanpak voor de gelegenheid bepalen.

10 tips voor een interactief evenement

We zijn het er met zijn allen gelukkig steeds meer over eens dat de tijd voorbij is waarbij 
bijeenkomsten alleen maar bestonden uit zenden. Tegelijkertijd merken wij dat veel 
opdrachtgevers de interactie wel met de mond belijden, maar nog niet altijd in daden omzetten; 
dat is niet (of in ieder geval niet altijd) uit onwil, maar veel meer uit onwennigheid. Daarnaast zijn 
openheid, oprechte interesse en kwetsbaarheid (dus het wegzetten van ego’s en het loslaten van 
verwachtingen) belangrijke additionele voorwaarden voor (opr)echte interactie. Maar hoe krijg je 
die zo gewenste en gezochte interactiviteit voor elkaar? Hierbij een paar praktische handreikingen 
die voor ons hun waarde inmiddels ruimschoots hebben bewezen.

• wees eerlijk. Natuurlijk mag je als congresorganisator enige ‘zendtijd’ nemen, om bijvoorbeeld 
informatie over te brengen of nieuw beleid aan te kondigen. Maar doe dat dan in alle openheid 
en probeer het niet – zoals vaak gebeurt – weg te moffelen onder een sausje van interactie. 
Vijf minuten vragen mogen stellen over een speech van 30 minuten is natuurlijk niet verboden, 
maar noem het géén interactie. Je publiek is niet gek.

• trek heldere grenzen. Interactie toestaan betekent dat je niet precies kunt voorspellen welke 
lastige vragen of kritische opmerkingen er gaan komen. Om toch te zorgen voor focus die leidt 
tot een resultaat, is het cruciaal helder te zijn in wat wel open staat voor discussie en wat niet.

• geef alternatieven. Als je een bepaalde vraag of opmerking niet wilt of kunt behandelen, 
stuur de inbrenger dan niet ‘het bos in’. Geef hem of haar erkenning voor de inbreng, beloof dat 
je er op terug zult komen, geef aan hoe/wanneer je dat zult doen en hou je daar aan!

• wees flexibel. Durf jouw route op ieder moment tegen het licht te houden en aan te passen. 
Gooi het programma om, als daar een goede aanleiding toe is en sla zijpaden in die een 
toegevoegde waarde lijken te hebben. Als zich een gespreksdeelnemer uit de zaal meldt met 
een geweldig leuk verhaal, geef hem ruimte. Als zich uit de discussies spontaan een nieuw, 
onvoorzien programmaonderdeel aandient, doen! Dat kan, als je een scherpe focus hebt op 
waarom je ‘t – samen - allemaal doet. Er zijn steeds meer planningssystemen beschikbaar 
die het mogelijk maken de dag dynamisch in te richten en daarbij het programmaboekje 
voortdurend aan te passen. Maak daar gebruik van, door bijvoorbeeld lengte van onderwerpen 
flexibel te maken of inschrijving voor workshops tot kort voor aanvang vrij te geven.

• luister naar je publiek. Accepteer dat het niet meer ‘jouw’ bijeenkomst is, maar dat ‘jullie’ (jij 
en je deelnemers) samen het succes van het evenement bepalen. Dus als het publiek duidelijk 
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andere verwachtingen heeft dan jij: benoem ze en doe er iets mee. Sterker nog: wacht niet 
tot het publiek komt met tegenwerpingen of aanvullende vragen, maar vraag ze op de man af 
wat zij willen. Laat de deelnemers liefst vooraf en tijdens het evenement mee beslissen: welke 
sprekers willen ze, welke discussieonderwerpen? Welk programmaonderdeel vinden ze te lang 
en waar willen ze best een kwartier lunch voor opofferen?

• giet niet alles in beton. Durf de dag in te gaan met open eindjes en zonder volledig 
uitgewerkte boodschap. Vertrouw op het feit dat de deelnemers ook kennis en gezond verstand 
hebben en laat je verrassen door hoeveel dit op kan leveren. Ga het gesprek eens aan zonder 
vooropgezet einddoel en laat je leiden door wat de discussie brengt. En laat ook de wens 
eens los om de dag te voorzien van een afgeronde conclusie: het op gang brengen van een 
denkproces is vaak waardevoller dan het streven naar een (geforceerde) afronding. Stimuleer 
ook sprekers om hun zekerheden los te laten en laat ze in plaats van 30 minuten deze keer maar 
7 minuten te spreken en de rest van de tijd open laten voor vragen: als ze verstand hebben van 
hun onderwerp, zijn ze daar niet bang voor. Bovendien vindt echt niemand het erg, als je eens 
toegeeft niet alles te weten.

• speel met vormen. Mensen worden het best gemobiliseerd als ze verrast worden. Geef 
daarom ieder programmaonderdeel een eigen doel, inclusief het format dat op dat moment het 
beste werkt. Speel met lengte, groepsgrootte en aanpak. Durf te vernieuwen! Wijk ook eens af 
van het standaard programma en durf te kiezen voor een minder voor de hand liggende opzet; 
begin bijvoorbeeld eens met een interactief onderdeel, vóórdat je gaat zenden.

• kies de juiste plek. De locatie en zijn indeling van de ruimten voor de bijeenkomst zijn 
cruciaal. Denk daarom eerst na over wat je wilt bereiken, bepaal dan hoe en kies dan pas plek 
en inrichting.

• gebruik social media. Interactiviteit begint en eindigt niet op de dag van het evenement: je 
zet de toon door deelnemers ook al vooraf en na afloop met elkaar in gesprek te brengen en 
te houden. Zet social media daarom niet alleen in om je evenement te promoten, maar vooral 
om een community te creëren waar inhoudelijk met elkaar gepraat word. Een ervaren (digitale) 
moderator kan hierbij een grote steun zijn. 

• wéés Interactief. Dwing jezelf voortdurend met anderen in gesprek te gaan en daar de 
meerwaarde van te zien. Jouw kennis en mening zijn belangrijk, maar groeien pas echt als je 
ze toetst aan die van anderen. Realiseer je dat iedere deelnemer – net als jij – graag zijn kennis 
deelt en gehoord wil worden. Samenwerken leidt tot betere resultaten. En sta jezelf niet toe te 
zeggen ‘dat het publiek niet mee wilde praten’. Als een gesprek niet op gang komt, ligt dat niet 
aan de deelnemers, maar aan de organisatie: dan is of het onderwerp niet interessant (waarom 
heb je ze niet gevraagd wat ze wilden horen?) of was de gespreksvorm niet uitnodigend genoeg. 
Een ervaren dagvoorzitter kan helpen dit te voorkomen….
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Geslaagde gesprekken: hoe maak je interactie succesvol?

Gesprekken bestaan er in vele verschijningsvormen: het interview, het forum, de discussie, de 
brainstorm, de workshop. Zelfs een goede speech is een gesprek.
Maar wanneer kun je die gesprekken nu geslaagd noemen? Wanneer is de interactie zo (opr)écht 
dat de dialoog meer is dan een uitwisseling van loze woorden? 
 
Een écht gesprek bestaat uit praten en luisteren, uit het uitwisselen van kennis en informatie, 
uit het bereiken van een gezamenlijk doel. Een goed gesprek voldoet voor een professioneel 
dagvoorzitter aan een aantal vaste randvoorwaarden:
• Focus: Het is volledig duidelijk wat het doel van de bijeenkomst én van elk individueel 

onderdeel is. Ook over de doelgroep is volstrekte helderheid. Helaas moet deze open deur nog 
(te) vaak opnieuw ingetrapt worden.

• Concept: Het totale programma heeft de vorm die – gegeven de doelgroep - het beste 
bijdraagt aan het bereiken van het doel. En ook voor elk apart separaat gesprek binnen de dag 
wordt heel bewust gezocht naar het meest doelmatige format. Of het nu gaat om een discussie, 
een interview, een forum of welke gespreksvorm dan ook: er zijn altijd tientallen manieren om 
het in te vullen en dus is het van belang om per programmaonderdeel heel bewust te kiezen 
voor het meest passende format.

• Continuïteit: De dialoog beperkt zich niet tot die ene bijeenkomst: voortraject en 
nabeschouwing vormen een integraal onderdeel van het complete proces. Al dan niet digitaal 
(social media) wordt in de aanloop van de bijeenkomst al met de deelnemers van gedachten 
gewisseld over doel, inhoud en aanpak. Na afloop worden de uitkomsten opgepakt en verder 
uitgewerkt, eventueel ook weer via de digitale weg.

• Vrijheid: Iedere vraag die gesteld moeten worden, wordt ook gesteld. Er wordt een sfeer 
gecreëerd, waarin iedereen zich vrij voelt te zeggen wat hij vindt. Iedere mening telt en wordt 
gewaardeerd. Deelnemers gaan beleefd en respectvol met elkaar om.

• Gelijkwaardigheid: Deelnemers spreken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid; waar er 
sprake is van hiërarchie, wordt dit helder benoemd.

• Duidelijkheid: Alle deelnemers kennen insteek en doel van de discussie. Bij aanvang is helder 
of het gaat om bijvoorbeeld inventarisatie, prioritering en/of het nemen van beslissingen. 
Feiten, meningen of gevoelens worden helder benoemd én gescheiden. Duidelijk is wat er gaat 
gebeuren met de uitkomst van de bijeenkomst.

• Volledigheid: De gespreksleider én de deelnemers behandelen alle aspecten van het 
onderwerp die op dat moment van belang zijn voor het bereiken van het doel. De juiste vraag 
wordt gesteld op het juiste moment. Vanuit die volledigheid worden hoofd- en bijzaken soepel 
gescheiden binnen de context van het evenement. 

Uiteraard zijn dit alleen maar de algemene randvoorwaarden waarmee het allemaal begint. Je 
komt pas echt tot de beste oplossing als je binnen deze grenzen net zo lang doorgraaft tot je de 
meest effectieve aanpak hebt gevonden. En om dat te bereiken nog een afsluitende tip: wees en 
blijf nieuwsgierig!
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Continue communicatie

Veel congressen en evenementen hebben vaak minder impact dan mogelijk zou zijn. Gevoerde 
discussies kunnen meer diepgang en dus meer effect hebben, als die zich niet zouden beperken 
tot dat éne moment dat iedereen bij elkaar zit. Dat is de natuurlijk de verantwoordelijkheid van de 
organisator, maar ook de dagvoorzitter/discussieleider kan daar een belangrijke rol in spelen.

Meestal krijgen deelnemers voorafgaand aan het evenement niet meer dan een uitnodiging; een 
schrijven waarin plaats en datum worden vermeld. Waar de dag nu écht over gaat, wordt vaak 
pas ter plekke duidelijk. Dat geldt vooral voor de discussies in het programma: pas op de dag zelf 
worden de aanwezigen voor het eerst geconfronteerd met de vraag en wordt er van ze verwacht 
dat ze ‘on the spot’ een antwoord of een mening formuleren.  
 
Dat kan anders:
 ෮ Waarom maken we de discussiepunten niet langer van te voren bekend?
 ෮ Waarom stellen we de algemene, verkennende vragen waar iedere discussie mee begint niet al 

ruim vóór het congres, zodat we ter plekke meteen de diepte in kunnen?
 ෮ Waarom vragen we de deelnemers niet waar zíj het over willen hebben, om zo de dag 

succesvoller te maken?
 ෮ Waarom vragen we managers niet voorafgaand aan de bijeenkomst te inventariseren wat 

hun mensen denken over een bepaald probleem of welke mogelijke oplossingen ze in kunnen 
brengen? Zo krijgt de discussie plotseling een breder perspectief.

Door het eens anders aan te pakken, krijgt de bijeenkomst vaak verrassende nieuwe uitkomsten.
En na het congres? Ieder gaat weer zijn eigen weg; de net opgestarte discussie stopt in feite 
voordat hij goed en wel op gang gekomen is. Waarom denken we niet na over manieren om het 
gesprek via andere wegen voort te zetten? De moderne communicatiekanalen bieden – vooral 
online – vrijwel onbeperkte mogelijkheden om voortdurend met de doelgroep in gesprek te 
blijven!
 
Het vak van dagvoorzitter gaat de komende jaren flink veranderen. Een dagvoorzitter/
discussieleider leidt in de toekomst niet alleen meer het evenement zelf, maar gaat ook in de 
aanloop naar én na afloop van het congres met de bezoekers in gesprek. De mogelijkheden zijn er, 
maak er dan ook optimaal gebruik van!
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Ervaringen als digitale dagvoorzitter

Evenementen staan niet langer op zich. Dankzij social media maakt iedere bijeenkomst voortaan 
onderdeel uit van een voortgaande reeks communicatiemomenten, on-line en off-line. De 
organisator heeft niet langer het alleenrecht op wat er besproken wordt en hoe het proces eruit 
ziet: de deelnemers eisen échte interactie. 
 
Nu de manier waarop mensen met elkaar in gesprek gaan verandert, digitaliseert ook de rol van 
dagvoorzitter. Wat ons opvalt is dat social media vooral gebruikt worden voor eventmarketing en 
nog (te) weinig om het inhoudelijke resultaat te verbeteren.  
 
Om een steen in de vijver te gooien en mensen te inspireren voor hun volgende stap in het 
spanningsveld tussen social media en evenementen, hierbij wat tips en ervaringen.

Voorafgaand aan het evenement
Allereerst de inzet van social media in de aanloop naar een bijeenkomst. Steeds vaker leiden wij als 
dagvoorzitter online discussiegroepen, bijvoorbeeld op LinkedIn of wordt er gecommuniceerd met 
toekomstige deelnemers via Twitter. 

Een paar ervaringsfeiten:
• Stel vragen die er echt toe doen: als er op een discussieonderwerp geen respons komt, ga 

er dan niet vanuit dat de doelgroep niet wil, maar durf simpelweg toe te geven dat de vraag 
ze dus kennelijk niet interesseert. Wees blij met dit inzicht, verwijder het topic en probeer het 
opnieuw.

• Maak vooraf een heldere keuze: hoe wil je social media gebruiken in relatie tot het congres? 
Wil je inventariseren, wil je bepaalde discussiepunten alvast aanzwengelen om daar live op 
door te gaan, wil je polsen wat er leeft, wil je deelnemers mee laten beslissen over de concrete 
invulling van de dag et cetera. Vanuit deze keuze volgt vanzelf de juiste balans in de manier 
waarop je verschillende social media al dan niet inzet. Kies altijd voor een mix en integreer 
vanaf dag één prikkelende gesprekken via Twitter, LinkedIn, e-mail en wat er verder nog 
voorhanden is.

• Geef het woord aan de deelnemers. Vraag je publiek wie ze willen horen, wat ze willen 
leren, welke onderwerpen ze willen bespreken en stem daar je programma op af. Geef 
bijvoorbeeld 10 opties voor sprekers en nodig de 6 meest populaire uit. Of stel een paar 
programma-elementen voor en kijk welke onderdelen het hoogst scoren. 

• Zorg voor structuur. Dat de grens tussen zender en ontvanger verdwijnt, wil niet zeggen 
dat er geen behoefte meer is aan gespreksleiding. Zonder regelmatige samenvattingen en 
doorvertalingen naar vervolgvragen is er geen focus in de groep en zullen mensen afhaken. 
Feit is wel dat de digitale dagvoorzitter niet meer bepaalt, maar vooral de rol van begeleider 
en moderator aanneemt. De situatie kan bijvoorbeeld ontstaan dat één discussie erg wijdlopig 
wordt en dat het zinnig is om deze discussie te splitsen, net zoals het kan voorkomen dat je 
een aantal separaat ontstane discussies juist samen wilt voegen. Dan kan het helpen één of 
meerdere discussies (met vooraankondiging) stop te zetten en nieuwe (met heldere inleiding) 
te starten. 
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• Maak de moderator zichtbaar. Zet bij voorkeur de dagvoorzitter in (als hij tenminste ervaring 
heeft met digitaal modereren) als moderator. Hij/zij is gewend gesprekken te leiden en de 
deelnemers leren hem vast kennen voor de dag zelf. Laat je digitale dagvoorzitter minimaal 
één keer per dag naar lopende discussies kijken én reageren. Voor de digitale moderator 
geldt: (ook) als een groepslid zelf een gespreksonderwerp post (en daar hoop je natuurlijk op), 
reageer dan snel. Niet om zijn onderwerp over te nemen, maar wel om voortdurend zichtbaar 
te houden dat er een groepsleider is. 

• Stimuleer sprekers om mee te doen. Door de experts in een vroeg stadium online met 
deelnemers in gesprek te brengen, ontstijgt het programma het niveau van ‘zenden en 
ontvangen’. Het stelt de sprekers bovendien in staat hun optredens optimaal af te stemmen op 
de deelnemers en maatwerk te leveren. 

• Kies voor continuïteit. Social media lenen zich voor een doorlopend proces, dit in 
tegenstelling tot de momentopname dat een evenement vaak is. Zorg er dus voor om ook na 
het event nog een aantal weken lopende gesprekken te begeleiden, om vervolgens het beheer 
over te dragen aan de opdrachtgever. Gaat het echter om een doorgaand proces en komt er 
op termijn wellicht weer een ‘live’ bijeenkomst, dan ligt het voor de hand om het beheer in 
handen te laten van de digitale dagvoorzitter.

• Accepteer dat ‘de mensen’ nog moeten wennen. Het betrekken van je bezoekers gaat de 
ene keer beter dan de andere. Het is niet anders… 

 
Tijdens het evenement
En dan komt eindelijk de dag van het evenement. Ook tijdens het congres biedt de communicatie 
via sociale media grote kansen. Hou hierbij het volgende voor ogen:
 
• Accepteer dat het bestaat. Twitteren, chatten etc. tijdens een bijeenkomst is niet onbeleefd, 

het is de nieuwe manier van communiceren. Accepteer ook dat mensen steeds vaker slechts 
een deel van het programma actief zullen volgen en op andere momenten hun aandacht aan 
iets anders geven. Aan de congresorganisator de uitdaging zo te programmeren dat niemand 
ook maar een seconde wil missen.

• Gebruik het in je voordeel. Probeer te achterhalen (en dat is niet moeilijk, want het is 
immers online te volgen) waarom/waarover iemand bijvoorbeeld twittert. Doet hij het omdat 
het congres voor hem niet interessant is of is het juist zo aansprekend dat hij het met iedereen 
wil delen? Gebruik deze kennis in je voordeel in plaats van je er tegen te verzetten.

• Werk met een social-media-manager. Veel van de toegevoegde waarde van social media 
gaat verloren, omdat niemand zich er op toelegt. Voor een dagvoorzitter is het nuttig om te 
weten als één bepaalde opmerking in veel tweets terugkomt. Vaak ben je op het podium niet in 
de gelegenheid om bijvoorbeeld tijdens een forumdiscussie online gesprekken te volgen. Zorg 
ervoor dat er iemand is die dit voor je doet.

• Laat de deelnemers aan het roer. Ook tijdens de dag van het evenement kun je het 
programma nog aanpassen aan de wensen van de aanwezigen. Met de inzet van social media 
en event technologie kun je de deelnemers bijvoorbeeld mede laten bepalen welke workshops 
in de middag nog een keer herhaald moeten worden, welke sprekers de meeste tijd moeten 
krijgen, welke vraag de dagvoorzitter moet stellen aan de minister etc.
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• Zorg voor toegevoegde waarde. Veel toepassingen worden vooral ingezet als ‘trucje’. Een 
twitterfountain is prachtig, maar wat voegt het wezenlijk toe, als je de geplaatste tweets niet 
gebruikt om je programma inhoudelijk vorm te geven? En waarom laat je mensen stemmen per 
SMS, als je vervolgens niets met de uitslagen doet?

Net als voor alle andere vormen, formats en onderdelen geldt ook hier: blijf kritisch en kijk naar de 
meest effectieve vorm voor dat specifieke moment op die unieke bijeenkomst. En wees vooral niet 
bang om te experimenteren; het publiek zal het waarderen.

Event-technologie in een stroomversnelling
 
De evenementenwereld wordt overspoeld door nieuwe technologie, zowel hard- en software als 
toepassingen: social media spelen een steeds grotere rol in alle aspecten van ons leven en het  
aantal nieuwe event-apps is niet meer bij te houden. De belangrijkste vraag is: wat kan het ons 
brengen én hoe gaan we leren deze nieuwe technologie goed in te zetten? 

Het is net als bij de introductie van het wiel, de stoomtrein, de televisie en de computer: op het 
moment dat ze uitgevonden werden, waren er mensen die zich er tegen verzetten. Maar de inge-
zette ontwikkelingen bleken onomkeerbaar en dus werd er een manier gevonden ze effectief in te 
zetten en de nadelen te overwinnen. 

Met event-technologie is het net zo: je kunt simpelweg niet meer zeggen dat je niet wilt dat er in 
de zaal getwitterd wordt; je kunt wel wensen dat de vele apps verdwijnen, maar dat gaat niet  
gebeuren. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat deze toepassingen op dit moment (nog) niet altijd toegevoegde waar-
de bieden. Aan ons de schone taak om er te leren omgaan. Die stap dient van twee kanten te ko-
men: aan de ene kant is het zaak voor de event-betrokkenen om te leren deze nieuwe technologie 
gericht in te zetten. Event-architecten, opdrachtgevers, eventplanners, sprekers en dagvoorzitters 
moeten zich verdiepen in het fenomeen en wegen vinden om technologie bij te laten dragen aan 
het eindresultaat. Twitter bijvoorbeeld is helemaal zo bedreigend niet, als je het bewust gebruikt 
om wat er leeft onder je deelnemers in te brengen in de paneldiscussie. Maar dat vereist dan wel 
meer dan een twitterwall op het podium. 

De technisch ontwikkelaars aan de andere kant dienen zich meer te gaan verdiepen in de  
evenementenwereld. Net als met de meeste nieuwe technieken gaat alle aandacht eerst uit naar 
wat er allemaal kan. Maar als de uitvinders uitgefreakt zijn, komt het moment dat er gekeken moet 
worden naar toepasbaarheid. De bouwers moeten kijken hoe ze hun techniek zo in kunnen zetten 
dat de deelnemers aan een bijeenkomst er ook daadwerkelijk iets aan hebben. 

Wij voorspellen dat de wildgroei nog wel even door zal gaan, maar daarna doet de natuurlijke 
selectie onverbiddelijk zijn werk. Veel event-technologie zal net zo snel weer verdwijnen als het 
kwam, omdat het de vertaalslag naar ‘echte mensen’ en ‘echte toepassingen’ niet heeft weten te 
maken. Wat dan uiteindelijk overblijft heeft echt toegevoegde waarde en zal bijdragen om de  
manier waarop wij elkaar ontmoeten naar een hoger niveau tillen.



Vaardigheden & Techniek

‘Van een kleine vonk komt vaak een groot vuur ‘

Lucretius
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Weet voor wie je spreekt

Veel dagvoorzitters/discussieleiders én sprekers denken (te) vaak dat hun onderwerp, hun 
specifieke punt volkomen duidelijk zou moeten zijn bij hun publiek, maar merken tot hun frustratie 
dat ze er volkomen naast zitten. 

Iedereen die wel eens het spel ‘Hints’ heeft gespeeld, kent het gevoel: je staat vol passie “de 
avonturen van kabouter Plop” uit te beelden en je snap niet waarom de anderen het maar niet 
raden. Je doet het immers zo duidelijk? Waar het vaak fout gaat, is dat je jouw verwachtingen op je 
publiek projecteert en verwacht dat zij net zo denken als jij. Terwijl jij je publiek niet goed genoeg 
kent of verkeerd inschat. Je denkt dat iedereen de bewuste film wel eens gezien heeft, maar 
vergeet gemakshalve dat jij de enige bent met kinderen in de Plop-leeftijd.
 
Als professioneel dagvoorzitter of spreker moet je dus altijd zorgen dat je de toehoorders begrijpt: 
wie zijn ze, wat is hun achtergrond? Wat willen ze weten en wat weten ze daadwerkelijk van het 
onderwerp? Wat is hun probleem, waar zit de pijn? Pas als je dat weet, zullen ze begrijpen wat jij 
staat uit te beelden…

Spetterende opening

Voor een dagvoorzitter is zijn opening cruciaal voor het verdere verloop van de bijeenkomst. Je 
eerste woorden, je eerste actie, je eerste blik de zaal in: samen vormen ze die eerste indruk, het 
moment waarin wordt bepaald of het publiek wil weten wat je te vertellen hebt. Zonder een 
pakkende opening ben je de interesse van de toehoorders direct al kwijt. Een goede opening is niet 
zo moeilijk als het lijkt. Hierbij wat tips van onszelf en collega-dagvoorzitters: 

• maak indruk met bijvoorbeeld decorstukken of rekwisieten. Doe iets met je persoonlijke 
talenten, zoals gitaar spelen, buikspreken of jongleren. Of kijk - een beetje drama mag best - 
eerst eens een minuut zwijgzaam de zaal in, kijk steeds een ander in de ogen. Kortom: laat je 
fantasie de vrije loop, doe iets onverwachts.

• vertel een verhaal. Deel iets persoonlijks met je publiek of kom met een anekdote. Ieder van 
ons is immers nog steeds dat kleine kind dat graag naar verhalen luistert. Een goed verhaal is 
makkelijk te vertellen, legt direct een connectie met je publiek en maakt een helder punt.

• hou het kort. Veel inleidingen zijn te lang en proberen compleet te zijn. Verlies je te veel tijd 
aan het beginverhaal, dan kom je aan het eind tijd te kort voor een echte climax.

• hou het simpel. De aandacht van je toehoorders is aan het begin van je verhaal hoog. Je wilt 
die aandacht niet verliezen aan prietpraat en een langdradige, onduidelijke boodschap.

• verplaats je in je publiek. Wat is die ene gedachte die ze willen horen, onthouden en in 
praktijk brengen? Dat is de rode draad van je opening én de rest van je verhaal.

• begin nooit met ‘goedemiddag, ik ben …’. Val met één ijzersterke openingszin of vraag 
direct midden in het verhaal: deze zin bepaalt of mensen luisteren en je verhaal zullen 
onthouden. Je voorstellen kan eventueel nog na je inleiding.

 
Het is vooral een kwestie van durven. Je zult merken hoe opgelucht je publiek reageert, als ze 
merken dat jij nu eens niet hebt gekozen voor de standaardopening die ze al zo vaak gehoord 
hebben.
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Van harte welkom

Of je nu dagvoorzitter, spreker of organisator bent, het is belangrijk dat je gasten zich welkom 
voelen én dat je echt contact met ze maakt. Probeer ook altijd vooraf zoveel mogelijk mensen te 
spreken, bijvoorbeeld bij de inloop en de koffie. Dan proef je de sfeer en kun je peilen wat er leeft, 
waardoor het resultaat tijdens de bijeenkomst beter wordt.
 
Als de deelnemers de zaal in gaan, sta dan bij de ingang om ze welkom te heten. In het algemeen 
wordt die ontvangst gewaardeerd. Het is bovendien prettig als de gasten je gezicht al een keer 
gezien hebben voordat je op het podium verschijnt. 

De logische consequentie van deze werkwijze is dat je dus ruim op tijd klaar moet zijn met alle 
voorbereidingen in de zaal en niet op het laatste moment binnen kan komen hollen. Zie het 
vrijmaken van deze tijd als jouw persoonlijke investering in een geslaagde bijeenkomst.

Sprekers introduceren

Het introduceren van de sprekers is een onderschatte taak van de dagvoorzitter. In de 
voorbereiding gaat vaak alle aandacht naar de forumdiscussie en de interactie met de zaal. De 
aankondigingen van de sprekers worden vaak op het laatste moment in elkaar gezet of zelfs 
volledig geïmproviseerd. 

Met een slechte voorbereiding van de introducties doe je de sprekers tekort. Een goede 
aankondiging maakt de toehoorders warm voor het verhaal dat volgen gaat en zet de toon voor de 
spreker. Zo help je vooraf al contact te leggen tussen de spreker en zijn publiek.
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Hou bij je aankondiging de volgende tips in gedachten en je zult zien dat het direct resultaat geeft.
• Verdiep je in het onderwerp. Het helpt enorm, als je weet waar het over gaat;
• Verdiep je in het publiek. Waarom is juist deze speech relevant door deze doelgroep? Je 

motiveert de toehoorders door zelf aandachtig te luisteren;
• Verdiep je in de spreker. Leer hem/haar persoonlijk kennen en vraag je af waarom juist hij/zij 

bij uitstek geschikt is om dit verhaal te vertellen. Je versterkt hiermee de geloofwaardigheid van 
de spreker en kunt hem oprecht aankondigen;

• Bereid je voor. Schrijf de introductie volledig uit, overleg met de spreker of dit de lading dekt 
en oefen dit minstens een paar keer!

• Improviseer. Dit lijkt in tegenspraak met het vorige punt, maar is het niet. Een perfecte 
voorbereiding wil niet zeggen dat je de tekst letterlijk van een papiertje moet lezen. Juist vanuit 
een stevige voorbereiding kun je de aankondiging spontaan en uit je hoofd brengen (eventueel 
met minimale aantekeningen op een cue-card);

• Wees enthousiast. Als jij al geen zin hebt in het verhaal dat komen gaat, wat kun je dan nog 
van het publiek verwachten? Let op: overdrijf niet en schep geen verwachtingen die de spreker 
niet waar kan maken!

• Pas je toon/stijl aan. Overleg met de spreker wat de tone-of-voice is van zijn voordracht. Is 
het losjes en humoristisch, dan kun jij dat ook zijn. Is hij serieus en zakelijk, dan hou jij je ook in;

• Check je feiten. Zorg dat alles klopt wat je zegt: dat je bijvoorbeeld weet hoe de naam van de 
spreker of bepaalde termen uitgesproken moeten worden;

• Blijf oppervlakkig. Geef geen details uit de komende speech, doe geen beloftes over exacte 
inhoud. Immers: misschien heeft de spreker zijn verhaal nog wel aangepast of wil hij tijdens de 
voordracht keuzes maken. Hou het zo algemeen, dat je de spreker niet voor het blok zet;

• Blijf bij het onderwerp. Geef alleen informatie over de spreker, die relevant is voor 
het onderwerp. Noem dus niet al zijn vroegere en huidige functies; laat privé informatie 
achterwege, tenzij het wezenlijk iets toevoegt;

• Werk naar een climax. Door je introductie op te bouwen (zonder schreeuwerig te worden), 
verleidt je het publiek de spreker te ontvangen met applaus; je kunt daar zelfs om vragen. Als je 
eindigt met de naam van de spreker krijg je vrijwel altijd automatisch applaus;

• Zorg voor een soepele overgang. Weet waar de spreker zich bevindt, zodat je naar hem 
kunt kijken op het moment dat je hem noemt. Overleg of hij speciale wensen heeft voor zijn 
opkomst (muziek, attributen, etc);

• Hou het kort. Een puntige introductie is krachtig(er) dan een (te) lange inleiding. Dit laatste 
leidt af van de spreker.

• 
Op hoofdlijnen bestaat een goede aankondiging uit drie elementen: waarom is dit verhaal op dit 
moment van de dag interessant voor de toehoorders (relevantie), waarom deze spreker bij uitstek 
degene die dit punt kan behandelen (authoriteit) en waarom wordt dit programma-onderdeel zo 
leuk (entertainment)?
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Microfoontips 

Techniek, noodzakelijk en onvermijdelijk. Techniek wordt tegelijkertijd over- én onderschat. 
Natuurlijk moet je jezelf er niet blind op staren en vooral focussen op de inhoud. Maar te 
vaak wordt vergeten dat (microfoon)techniek een allesbepalende stoorzender kan zijn. Voor 
ons als dagvoorzitters is de microfoon onze grootste vriend (of vijand, als hij kwaad wil). 
Microfoontechniek ken vele facetten, die wij bij deze proberen op een rij te zetten.

Microfoongebruik
Er eentje in je hand hebben is één ding, weten wat je er mee moet een tweede. Los van het feit dat 
een microfoon iedereen verstaanbaar maakt, heeft de microfoon ook een belangrijke regiefunctie: 
wie de microfoon heeft mag spreken, de rest luistert. En juist daarom willen veel mensen de 
microfoon graag zelf in de hand hebben, met name degenen die zichzelf graag (lang) horen praten. 
De ‘gouden dagvoorzitterswet’ is daarom de microfoon nooit uit handen te geven. 

Maar wat doe je als iemand er toch aan blijft trekken? Dit mag nooit een voor de zaal zichtbare 
strijd worden. Je kunt dit voorkomen door mee te geven. Als de spreker de microfoon naar zich 
toe trekt, trek dan niet meteen terug, maar hou hem vast en sta de ander toe de microfoon naar 
zijn mond te brengen. De kans is groot dat hij hem – zeker na een geruststellend knikje van jouw 
kant- alsnog los zal laten. Doet hij dit niet, probeer dan iets meer kracht te zetten, zonder dat dit 
het publiek opvalt. Laat de zaal bovendien gerust merken dat je de microfoon niet uit handen zult 
geven. Een simpele opmerking: “Ik houd hem wel voor u vast” is vaak al voldoende om anderen 
erop te wijzen dat het overpakken van de microfoon niet getolereerd zal worden. Als je de 
microfoon uit handen geeft, ben je je ‘wapen’ (en de regie) kwijt. 
Microfoonkeuze
Een headset heeft de voorkeur. Deze beweegt mee met je hoofd en houdt een vaste afstand tot 
je mond, wat je ook doet. Daardoor ben je altijd goed verstaanbaar. Bovendien hou je met een 
headset je handen vrij voor het vasthouden van cue-cards, gesticuleren, een tweede microfoon etc. 
Een revermicrofoon is een goed alternatief, op het moment dat je vrij statisch bent en je positie ten 
opzichte van de zaal steeds dezelfde is. 
In combinatie met de headset is een handheld aan te bevelen. Deze losse, draadloze microfoon 
kun je gebruiken om te interviewen en mensen in de zaal aan het woord te laten. Waarom dan 
niet alleen een handheld? Omdat je met een headset iemand in de rede kan vallen zonder de 
microfoon weg te halen (handig, als hij hem vast houdt bijvoorbeeld; zie boven) en omdat je dan 
altijd een noodoplossing bij de hand hebt, mocht één van de twee uitvallen.
Microfooninstelling 
Het lijkt een dooddoener, maar een microfoon moet goed werken. Dat betekent dat het (geluids)
niveau precies goed moet zijn, dat je nergens in de zaal ‘rondzingen’ veroorzaakt en dat de 
batterijen nieuw/vol moeten zijn. Verder kan de juiste instelling – los van het niveau – de 
verstaanbaarheid enorm vergroten.
Microfoonvertrouwen 
Je kunt je werk pas goed doen, als je er op kunt rekenen dat de microfoon werkt. Dat betekent: 
testen! Loop met al je microfoons de hele zaal door; ook als interactie niet gepland is, want je weet 
immers nooit wat er onverwacht kan gebeuren. Laat iemand meeluisteren voor verstaanbaarheid 
en geluidsniveau. Werk je met meerdere microfoons tegelijk, test ze dan ook terwijl ze allemaal 
tegelijk aan staan.
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Microfoonvriendschap 
Wordt maatjes met de technicus! Hij is cruciaal voor jouw optreden, dus praat goed met hem 
door wat je wilt en vraag hem of er beperkingen zijn. En als je de handheld noodgedwongen moet 
afgeven (zie de eerste tip) laat hem dan het volume van jouw headset iets hoger zetten. Zo blijf jij 
‘baas over de bijeenkomst’.

Het congresinterview: een zaal vol vragen

Als dagvoorzitter is vragen stellen onderdeel van je werk. Nu is interviewen één ding, interviewen 
tijdens een bijeenkomst is iets compleet anders. Een diepte-interview voor de krant of een 
vraaggesprek op TV stelt echt andere eisen aan de interviewer dan een (actieve) dialoog op het 
podium. 

Waarin verschilt het ‘congresinterview’ van andere interview vormen? 
Allereerst in de aanwezigheid van publiek: de aanwezigen kunnen de spreker of geïnterviewde 
bijna letterlijk aanraken. Die directe relatie maakt meteen voelbaar als het publiek afhaakt of 
het al dan niet eens is met de spreker. Dat vraagt om een reactie én een (inter)actieve houding 
van de interviewer. Vaak gaat het nog een stap verder: het publiek wordt werkelijk deelnemer 
aan het gesprek - zeg maar ‘mede-interviewer’ – als een reactie uit de zaal beloond wordt met 
‘de microfoon’. De geïnterviewde wordt niet meer door één, maar misschien wel door een paar 
honderd mensen ondervraagd. 

Een tweede element is de geïnterviewde:  doordat het publiek – in tegenstelling tot de lezer of de 
TV-kijker – zicht- en voelbaar aanwezig is én hun reactie op wat de geïnterviewde direct merkbaar 
is, staat hij/zij anders in het gesprek. Deze houding kan twee kanten op: er kan een ‘klik’ ontstaan 
met de zaal, waardoor hij/zij vrij(er) gaat spreken óf hij/zij voelt zich juist geïntimideerd (‘bedreigd’) 
en gaat overdreven voorzichtig formuleren. Uiteraard is het aan de interviewer om hier adequaat 
op te reageren. 

Dan is er natuurlijk ‘Het Doel’: als dagvoorzitter weet je -  net als de kranten- of televisiejournalist 
- waar jij (of je opdrachtgever) heen wil. Maar omdat de zaal bij het congresinterview letterlijk 
meepraat en de gesprekken (als het goed is) niet volledig voorgekookt zijn, kan de route tijdens het 
gesprek meerdere keren veranderen. En dus staat zelfs het einddoel niet volledig vast. Dit vereist 
flexibiliteit en oprechte interesse van alle deelnemers. Jij als dagvoorzitter c.q.  gesprekleider moet 
hierin voortdurend schakelen en keuzes maken. 

Concepten en vormen
Een interview op het podium kan - zelfs binnen één congresdag - in vele vormen gevoerd worden. 
Vergelijk het maar met Pauw & Witteman: elk interview heeft een eigen dynamiek, maar de 
basisvorm is altijd dezelfde. Interviewen op een podium kent nog andere factoren waar je rekening 
mee dient te houden: de ene keer sta je in een betrekkelijk kleine zaal, de andere keer werk je in 
een grote ruimte. Soms sta je in een hectische omgeving met veel invloeden, maar daarentegen 
ontstaat er vaak ook een klein, intiem gesprek tegen een grote achtergrond. Het is soms een 
wereld van uitersten: weinig afleiding wordt afgewisseld met show, visuele middelen, muziek. Dit 
betekent dat er in de voorbereiding met andere ogen gekeken dient te  worden. Werk meerdere 
scenario’s uit en kies per onderdeel heel bewust voor de meest effectieve vorm. 
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Rolverdeling
Een ‘dagvoorzittende interviewer’ heeft een duidelijk andere taak dan een schrijvend journalist of 
een TV-presentator. De journalist is er om kritisch te zijn, de presentator wil vooral zijn publiek aan 
zich binden. Een dagvoorzitter combineert een aantal elementen: hij vertegenwoordigt (kritisch) 
de zaal, helpt de spreker/opdrachtgever zijn doel te bereiken en doet dit door alle aanwezigen een 
leuke én zinvolle dag mét inhoud te bezorgen. 
De gespreksleider op evenementen denkt en handelt minder vanuit zichzelf en meer vanuit zijn 
doelgroep. Dit vereist hele specifieke kwaliteiten en ervaring op verschillende terreinen en niveaus.
 
Samenvattend: het ‘live’ gevoel bij een interactieve bijeenkomst, gecombineerd met inbreng van de 
toeschouwers maakt een podiuminterview wezenlijk anders dan een gesprek voor krant, TV, radio, 
een boek of internet. Als je het goed weet te doen wordt het een belevenis, een ervaring voor jou, 
je toehoorders én de geïnterviewde.

Interviewtechniek

Interviews zijn een cruciaal onderdeel van vrijwel elk programma. De uitvoering ervan bepaalt zelfs 
voor een belangrijk deel het al dan niet slagen van een evenement. Omdat geen enkel interview 
hetzelfde is en doel, doelgroep en geïnterviewde per keer verschillen, is het essentieel dat iedere 
dagvoorzitter kan schakelen tussen verschillende interviewtechnieken. Wel is het van belang om 
hierbij de volgende afwegingen te maken:

• Kies ik voor gesloten of open vragen? De eerste helpen het gesprek focus te geven en 
kunnen een onzekere of onduidelijke geïnterviewde helpen toch zijn verhaal over te brengen: 
hij hoeft immers alleen maar te bevestigen wat de interviewer hem ‘influisterde’. Open vragen 
maken een gesprek ‘echter’ en geven de geïnterviewde meer ruimte. Deze aanpak is vooral 
geschikt voor inventariserende gesprekken.

• Ben ik op zoek naar feiten of meningen? Gaat het om ‘de werkelijkheid’, dan volstaan 
gerichte vragen. Heb je het over iemands visie, dan kan bijvoorbeeld een Socratische aanpak 
zinnig zijn: door steeds scherper gestelde ’stel dat’ vragen de grens van een moreel dilemma 
opzoeken.

• Geef je de geïnterviewde alle ruimte zijn verhaal te doen of hou je hem kort? In 
het eerste geval kom je dichter bij de persoon en kies je voor de beleefde en veilige weg. 
Onderwerp je iemand aan een kruisverhoor, dan kan dit de opbrengst van het interview en de 
amusementswaarde verhogen, maar loop je tevens het risico dat iemand dichtklapt.

• Ben ik neutraal of betrokken? Vragen stellen vanuit je eigen ervaring of belevingswereld 
kan de band met de geïnterviewde én de zaal enorm versterken. Je kunt er echter ook de plank 
verschrikkelijk mee misslaan.

• Interview je alleen of met een partner in crime? Een tweede interviewer kan verrassende 
effecten hebben, maar werkt alleen als de afspraken vooraf duidelijk zijn én je elkaar feilloos 
aanvoelt.

• Interview je een aantal mensen tegelijk of kies je ervoor ze één voor één te 
ondervragen? Een groepsinterview/forum geeft meer interactie, maar kan ook makkelijk 
leiden tot meer spraakverwarring.



46

En zo zijn er nog talloze mogelijkheden te noemen. Als conclusie kunnen we stellen: in de 
voorbereidingsfase van elk evenement is het aan de organisatie én aan de dagvoorzitter om na te 
denken over welke vorm het meest geschikt is voor elk specifiek moment van de bijeenkomst. 

Koester de lastpakken: 3 profielen

Iedereen - zeker iedereen die al dan niet beroepshalve op een podium staat en/of gesprekken leidt 
- kent ze: de individuen met openlijke geldingsdrang én een mening, de deelnemers die een grote 
stempel drukken op de discussie. Je bent geneigd ze lastpakken te noemen, een hekel aan ze te 
hebben en ze de mond te willen snoeren. 
Maar tegelijk zijn dit vaak de mensen die écht betrokken zijn en kunnen helpen het gesprek 
naar een hoger niveau te tillen. Een debat gaat immers pas de diepte in als gezapigheid wordt 
voorkomen. Koester daarom deze ‘luizen in de pels’, maar weet hoe je met ze om moet gaan. Voor 
de herkenning zetten we er een paar op een rij. 

• Het stokpaard: welke kant het gesprek ook op gaat, die ene persoon (vaak een man) op rij 
zeven blijft steeds maar terug komen op dat ene punt, zijn stokpaardje. Hem de mond snoeren 
lukt niet of nauwelijks. Voor alle duidelijkheid, dit is ook geen optie: iedereen heeft immers 
recht van spreken en dit punt zit hem – op zijn zachtst gezegd - duidelijk hoog . Voor dit geval 
zijn er twee tactieken die je – al dan niet gecombineerd – kunt inzetten: om te beginnen stel je 
de persoon in kwestie een aantal vragen over zijn stokpaard. Het vergroot de kans dat hij ook 
anderen de ruimte zal geven, omdat hij serieus is genomen en podium heeft gekregen voor zijn 
punt. Daarnaast leg je de beslissing hoe lang dit stokpaard te berijden vaak bij de zaal: vraag 
gewoon, of dit een thema is dat het verdient uitgediept te worden. Door het te vragen maak je 
de lastpak ‘controleerbaar’: als het publiek in meerderheid hem duidelijk lijkt te steunen, gaan 
we er op door. Geeft men aan geen interesse te hebben, dan bindt hij over het algemeen wel in.

• De eindeloze vraag: Je geeft als gespreksleider iemand het woord en deze persoon is duidelijk 
van zins dat niet meer af te geven. In plaats van een korte, heldere vraag komt er een betoog, 
bestaand uit een eindeloze reeks bijzinnen en zonder helder einddoel. 
Zo iemand in de rede vallen met de vraag het kort te houden en to-the-point te komen heeft – 
hoe beleefd of bot ook gesteld – meestal geen enkel effect. Er zijn wel twee andere effectieve 
manieren om zo iemand te onderbreken. 
Ten eerste kun je er voor kiezen om vragen te stellen naar aanleiding van het betoog: door 
in te zoomen op een onderdeel van wat diegene zegt, kan hij zich nooit beledigd voelen. Je 
toont immers oprechte interesse. En met die vraagstelling geef je jezelf de kans het gesprek de 
richting op te sturen, waarvan jij denkt dat vragensteller, publiek en je opdrachtgever er het 
meest bij gebaat zijn. 
Een andere mogelijkheid is een poging te doen zelf naar de conclusie van het betoog te komen. 
Je onderbreekt de vragensteller dan met de opmerking ‘dus als ik het goed begrijp is uw punt 
…’ En het grappige is, dat het niet eens uit maakt of je goed hebt gegokt: klopt je aanname, dan 
zegt hij ‘ja’ en kun je verder. Maar zit je er naast, dan zal diegene in 90% van de gevallen ineens 
wel in staat blijken om zijn punt in twee zinnen samen te vatten … gewoon, omdat jij het ook in 
twee zinnen deed.

• De frontale aanval: Soms worden discussies echt onvriendelijk; er wordt gescholden en op de 
man gespeeld. In die gevallen is het belangrijk om vragen te stellen en te ‘vertalen’. 
Vragen stellen naar aanleiding van een tirade helpt vaak om iemand ‘tot rust te brengen’ 
en weer op redelijke toon te laten discussiëren. Plat gezegd: door de puist helemaal leeg te 
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knijpen, voorkom je dat hij terug komt. Door iemand juist ruimte te geven zijn verhaal te doen 
in plaats van hem af te kappen leg je oprecht contact, toon je begrip en haal je er daarmee de 
scherpe kanten af. Vaak is het gal kunnen spuwen al genoeg. 
Daarnaast is het cruciaal steeds te vertalen: laat (bijvoorbeeld) de directeur niet rechtstreeks 
reageren op de tirade, maar vat deze in ‘passende bewoordingen’ samen; ontdaan van de 
scheldwoorden en de scherpe kanten. Maar pas op: geef de ‘opstandeling’ niet het gevoel dat 
je zijn standpunt afzwakt, want dan brandt hij weer los. 
Als er vanaf het podium vervolgens antwoord is gegeven op de vraag uit de zaal, geef het 
woord dan niet meteen terug aan de ‘aanvaller’. Stel zelf een vervolgvraag aan de directie, in 
lijn met de tirade: verplaats je in de boosheid uit de zaal en verwoordt hem in acceptabele 
bewoordingen.

• Conclusie: laat de strijdende partijen nooit rechtstreeks met elkaar praten, maar vertaal keer 
op keer. Zo voelen beiden kampen zich vertegenwoordigd en beschermd, terwijl jij zorgt dat het 
taalgebruik ‘binnen de perken blijft’.

In al deze gevallen geldt dus: geef de lastpakken oprechte aandacht, stel vragen en hou ze zo ‘in de 
hand’. Lichaamstaal - een paar stappen naar iemand toe zetten bijvoorbeeld - helpt daarbij enorm. 
Cruciaal is: als je ingrijpt, doe dat met 100% overtuiging, anders maak je het alleen maar erger. Ben 
je nog niet helemaal zeker van de beste aanpak, volg dan de tactiek van de voetbalscheidsrechter: 
als twee teams met elkaar op de vuist gaan: laat de situatie gewoon even voortduren, doe een paar 
stappen terug, observeer en grijp pas in als je zeker weet wat je te doen staat.

Oogcontact: een zaal vol individuen

Als je wilt dat er naar je geluisterd wordt, is het van belang dat je publiek merkt dat je het ook écht 
tegen hen hebt. Of je de aanwezigen nu als gespreksleider bij een discussie wilt betrekken of de 
deelnemers als spreker wilt boeien bij het uitdragen van je boodschap, oogcontact met de zaal is 
cruciaal. Een blik draagt energie over, geeft aandacht, nodigt uit en geeft je lichaamshouding extra 
kracht. Mensen recht in de ogen kijken is een zeer effectieve manier om je betoog kracht bij te 
zetten.
 
Om te zorgen dat elke individuele toehoorder zich persoonlijk benaderd voelt, kun je een aantal 
regels in acht nemen:
 ෮ Kijk met enige regelmaat naar alle delen/secties in de ruimte: voor, achter; links, rechts;
 ෮ Kijk binnen iedere sectie steeds kort een paar mensen recht in de ogen aan; 
 ෮ Gebruik oogcontact om nadruk te leggen op de belangrijke punten in je verhaal.  
 Kijk bijvoorbeeld op de juiste momenten naar de directeur, de afdeling verkoop of een  
 vorige spreker; 
 ෮ Hou rekening met culturele verschillen: in sommige landen wordt te lang oogcontact als  
 beledigend beschouwd. Ken je publiek; weet wie er in de zaal zitten en bereid je daar  
 op voor;
 ෮ Wees je bewust van wat je ogen doen, waar ze heen kijken en hoe lang. Neem het eens  
 op en kijk het terug: dan kun je precies zien, hoe jij omgaat met oogcontact en wat je  
 eventueel kunt veranderen. 

En tot slot: beschouw de zaal niet als groep, maar als een verzameling individuen. Het zal je helpen 
écht contact tot stand te brengen. 



Toon & Stijl

`De eerste eigenschap van stijl is helderheid.’

Aristoteles
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Uiterlijk vertoon: 10 tips voor de juiste kleding
Het kiezen van de juiste kleding voor een bijeenkomst is niet allesbepalend voor het eindresultaat, 
maar het helpt wel. Voor het gemak kun je de volgende 10 uitgangspunten aanhouden:

• Doelgroep: voor een zaal met gemeente-ambtenaren kleed je je anders dan voor een groep 
topmanagers van een multinational of een zaal vol MBO-studenten.  
Zij kleden zich immers ook anders.

• Doel: de ene bijeenkomst heeft meer een ‘handen-uit-de-mouwen-karakter’ dan de andere. 
Vaak bepaalt het doel van de bijeenkomst de keuze tussen nette broek met colbert, een pak 
zonder stropdas (of juist met..).

• Verhouding: bij sommige evenementen ben je prominent aanwezig, bij andere gelegenheden 
blijf je meer op de achtergrond. In het eerste geval kun je rustig ‘uitpakken’, in het tweede 
geval zorg je dat je net iets ‘saaier’ gekleed bent dan bijvoorbeeld de sprekers. Hetzelfde 
geldt voor verschillen in generatie. Voor een zaal met vooral mensen die ouder zijn dan jij 
als dagvoorzitter kies je je meest conservatieve pak, voor een jonger publiek trek je juist iets 
moderns aan.

• Uitstraling: je kleding zegt iets over hoe serieus je de bijeenkomst neemt. Bij twijfel: beter 
over- dan underdressed.

• Gemak: wat er ook gebeurt, draag nooit iets dat niet fijn en comfortabel draagt. 
Het publiek merkt dit direct!

• Handelsmerk: voor sommige sprekers en/of dagvoorzitters is kleding deel van hun ‘merk’. 
Ze dragen bijzondere sokken, hele uitgesproken pakken, opvallende dassen, brillen etc. 

• Accessoires: kies horloges, ringen en kettingen met zorg en aandacht. Onderwerp ze aan 
dezelfde criteria als de rest van je kleding, met één toevoeging: alles wat rammelt gaat ten 
koste van de aandacht voor jouw betoog.

• Techniek: Er moet in je pak ruimte zijn voor de zender van je microfoon (en voor jezelf, mocht 
je kilo’s aankomen).

• Details: controleer regelmatig of alle knopen nog vast zitten en alle naden netjes zijn. Draag 
niets in je zakken: een bobbel van een sleutelbos bijvoorbeeld is geen gezicht.

• Back-up: ga nooit de deur uit zonder een set reservekleding. Het zal je immers maar gebeuren 
dat je een kop koffie omgooit, net voor je op moet. Of dat je net voor de ingang de bijdrage 
van de hond van één van de buurtbewoners over het hoofd ziet.

Natuurlijk gaat het uiteindelijk om wat je zegt, niet om hoe je eruit ziet. Echter: als je uiterlijk niet 
past bij je boodschap, zal deze minder duidelijk overkomen. Stel je een spreker voor die vertelt 
over sales: dan wil je toch ook een goed geklede verkoper voor je zien. Spreekt deze ‘snelle jongen’ 
echter over een alternatieve geneeswijze, dan zul je hem ineens niet serieus nemen: je ziet immers 
nog steeds een verkoper voor je en geen vakman. 

En tenslotte nog een laatste tip, direct uit de praktijk: vergeet bij nieuwe schoenen het prijskaartje 
niet van de onderkant te trekken!
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Zij zijn de echte sterren

Mensen zullen aandachtiger naar je luisteren of actiever deelnemen aan een discussie, als ze het 
gevoel hebben dat het echt over henzelf gaat. Zet je publiek daarom centraal in alles wat je doet, 
maak van je publiek de ster van de bijeenkomst.

De volgende tips kunnen daar wellicht bij helpen:
• haal mensen op het podium en geef ze een rol. Dit werkt nog beter als je van te voren hebt 

vastgesteld met welke mensen het hele publiek zich kan identificeren: haal juist die persoon 
naar voren;

• spreek in discussies mensen persoonlijk aan in plaats van af te wachten, wie zich gaat melden. 
Als iemand spontaan deel neemt aan het gesprek, laat dan merken dat je weet wie hij/zij is en 
welke rol hij/zij speelt in de organisatie;

• noem namen van personen, afdelingen, werkgroepen, etc. Deze mensen voelen zich daarmee 
persoonlijk aangesproken;

• citeer individuen;
• prijs individuen en groepen voor hun prestaties. Laat merken dat je weet waar mensen mee 

worstelen, maar vooral dat je ziet wat ze presteren. Zoek uit wie de anonieme helden zijn van 
de organisatie en zet ze in het zonnetje;

• toon begrip voor ieders situatie en respecteer elke inbreng;
• hou bij elke beslissing die je neemt je doelgroep voor ogen.

Dit zijn een paar praktische tips om je publiek beter te bereiken. Ze zijn echter niet simpel uit te 
voeren: om de genoemde tips op het juiste moment én goed in praktijk te kunnen brengen, is een 
grondige voorbereiding vereist. En juist in dit soort cruciale processen en acties onderscheidt de 
professionele dagvoorzitter/discussieleider/spreker zich van de welwillende en goedbedoelende 
amateur.

Wees persoonlijk

De verleiding is groot: de zaal aanspreken als groep. Ze zitten er immers met zijn allen,één groot 
blok mensen. Als dagvoorzitter, discussieleider of spreker mag je echter nooit vergeten dat 
iedereen in de zaal naar je luistert alsof jullie één-op-één in gesprek zijn. Zorg er dus voor dat je 
je richt tot individuen. Spreek alsof je alleen maar tegen die vrouw in de rode jurk op de tweede 
rij praat. Stel vragen zo dat het overkomt of de man met de snor achterin de zaal je persoonlijke 
vriend is.
De simpelste manier om dit te bereiken is je woordkeuze aan te passen. Spreek niet meer over 
‘jullie’, ‘wij’ en ‘’ons’; dat reduceert je toehoorders tot de grote gemene deler. Spreek liever over 
‘jij’ en ‘ik’. Zo voelt ieder individu zich persoonlijk aangesproken.

Doe gewoon

Veel optredens van dagvoorzitters, discussieleiders en sprekers missen effect, simpelweg omdat 
ze te veel hun best doen. Ze ‘spelen de professionele spreker’ in plaats van gewoon hun verhaal te 
vertellen. Je publiek zit niet te wachten op een ‘ performance’, het wil inspiratie en motivatie horen 
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in je verhaal. De kracht van je optreden moet zitten in wat je te vertellen hebt, je overtuigt  
je publiek niet met een opgeklopte toon. Zoek naar authenticiteit, jij maakt het verschil.  
Dus vergeet gerust de kunstmatig luide stem, de ongemeende brede lach.  
Wees oprecht … doe maar gewoon.

Inspireren

Als dagvoorzitter, discussieleider of spreker moet je eigenlijk de ambitie hebben om meer te willen 
bereiken dan alleen het simpelweg informeren van je publiek. Mensen komen naar de bijeenkomst 
(en dus naar jou) toe in de verwachting geïnspireerd en gemotiveerd te worden. 
 
We kennen allemaal de voorbeelden: aan de ene kant de man (of vrouw), waar we vooraf niets van 
verwachten: saai gekleed en een kleurloze uitstraling. Tot het moment dat hij begint te spreken. Je 
wordt meegesleurd in zijn verhaal en hangt ademloos een uur aan zijn lippen.  
Daar tegenover staat een grote meerderheid van negatieve voorbeelden: strak in het pak en een 
tot in de puntjes verzorgde powerpoint-presentatie. Maar al na vijf minuten feiten en cijfers voelt 
het alsof je een uur op je stoel zit. 

Wat is nu de conclusie: het gaat om voelbare, zichtbare passie. Of je nu als manager voor een 
groep staat, als trainer optreedt, een discussie leidt of als key-note spreker op het podium staat, je 
moet daar alleen gaan staan als je actief een bijdrage wilt leveren, als je denkt dat jouw verhaal zin 
heeft. Kortom, als je voor je toehoorders het verschil wilt en durft te maken.

Humor, het ultieme instrument?
 
De combinatie dagvoorzitter en humor lijkt op het eerste gezicht niet voor de hand te liggen. 
Vaak wordt de dagvoorzitter gezien als een man (of vrouw) die met een ernstig gezicht vooral 
inhoudelijk zijn of haar stempel wil drukken op een bijeenkomst of evenement. En dit beeld wordt 
– helaas – (te) vaak bevestigd door de zichzelf zeer serieus nemende dagvoorzitter. Een gemiste 
kans op een stuk extra dynamiek in de bijeenkomst door het effectief inzetten van humor. 
Als je in gezelschap van opdrachtgevers of collega’s de stelling poneert dat humor (mits op de 
juiste manier ingezet) het verschil kan maken tussen een doelmatige, maar ongeïnspireerde 
bijeenkomst en een ervaring c.q. belevenis, dan krijg je geheid als tegenargument dat het niet 
‘lollig’ en/of oppervlakkig mag worden. Blijkbaar worden ontspanning en lachen geassocieerd met 
vrijblijvendheid en oppervlakkigheid.  
 
En dat terwijl humor een onmisbaar ingrediënt is bij wat voor gelegenheid dan ook, zélfs tijdens 
uitvaarten. Humor neemt barrières weg en zorgt voor een dynamische sfeer. Pittige onderwerpen 
worden gerelativeerd en op een mildere manier belicht. De dagvoorzitter met humor heeft de 
kracht om lastige vraagstukken bespreekbaar te maken zonder dat deze (te) beladen worden of 
juist aan kracht verliezen. Humor relativeert en ontwapent: de gasten worden opener en voelen 
zich meer op hun gemak (wat de kwaliteit van de gesprekken, forumdiscussies en interviews ten 
goede komt), het publiek krijgt letterlijk lucht en ruimte en wordt daardoor meer gefocust. De 
dagvoorzitter tenslotte profiteert van de ontspannen sfeer en kan deelnemers en gasten op een 
prettige manier bij de les houden en boeien.  
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Een absolute voorwaarde bij de inzet van humor is – naast het simpele feit dat deze aanpak je 
moet liggen - echter wel het aan de kant zetten van ego’s, zowel voor de dagvoorzitter als voor 
de gasten. Als de ego’s gaan opspelen, dan is de kans groot dat de bijeenkomst ontaard in een 
wedstrijd ‘ kijk-mij-eens-leuk-zijn’ en dat is moordend voor elke bijeenkomst. Iedereen kent legio 
voorbeelden die het bovenstaande onderschrijven.  
Toch willen wij bij deze een oproep doen aan zowel opdrachtgevers als aan iedereen die 
beroepshalve regelmatig voor groepen staat: neem jezelf niet zo verschrikkelijk serieus en laat eens 
wat humor toe in je zakelijke bijeenkomsten. Op persoonlijke titel garanderen wij dat je er geen 
spijt van zult krijgen.

Durf authentiek te zijn

Niemand zal naar je luisteren, als ze niet geloven dat je meent wat je zegt. Te veel discussieleiders 
en sprekers spelen een rol en maken daardoor geen connectie met hun publiek.

Welke aanpak je ook kiest om je toehoorders te benaderen, zorg dat hij vanuit jezelf komt. Vertel 
verhalen waarvan iedereen kan voelen dat ze daadwerkelijk uit jouw belevingswereld komen. 

Als je het aandurft jezelf te zijn, komt je boodschap over. Wees authentiek, zodat opdrachtgevers 
weten wat ze in huis halen. Laten ze je vragen om wie je bent, niet om hoe je je voordoet… en wees 
blij dat de opdracht dan soms aan je voorbij gaat.

Humor: (te) vaak huilen met de pet op 

Humor is tegelijkertijd het meest misbruikte én het meest ondergewaardeerde woord in de 
evenementensector. Aan de ene kant lijkt humor soms een doel op zich: er wordt gevraagd om 
een dagvoorzitter met humor, de spreker brengt zijn boodschap met humor en het programma 
kenmerkt zich bij voorkeur door veel humoristische intermezzo’s. 

Aan de andere kant zijn humor, ontspanning en entertainment wel onmisbare onderdelen bij 
het bouwen van een goed programma. Mits gericht ingezet helpen ze het werkelijke doel van de 
bijeenkomst te bereiken. Helaas ontbreekt bij humor vaak die essentiële gerichtheid.
Maar waar ligt dan de grens tussen tenenkrommend entertainment en effectieve luchtigheid? De 
grens is dun; humor valt al snel uit de toon. Iedereen kent ze wel: de dagvoorzitters en sprekers 
die zichzelf beschouwen als komiek. Die aan de lopende band moppen tappen en denken dat ze er 
kunnen komen met vooraf bedachte spitsvondigheden. Dat werkt dus niet. 

Geslaagde kwinkslagen dienen zich spontaan aan. Iedere professionele podiumspreker dient 
de kunst te verstaan om humor gericht in te zetten: kort, voor niemand beledigend en met een 
heldere relatie met het onderwerp. 
 
En dan de acts. Natuurlijk, geen enkel programma kan zonder ontspanning. De kunst is om 
deze ontspanning gericht in te zetten. En daarbij gaat het in de eerste plaats over de inhoud: 
entertainment heeft alleen zin, als het een heldere relatie heeft met de inhoud. Anders wordt het 
leuk doen om het leuk doen en dat is zonde van de tijd. Wordt het daarmee niet meteen weer te 
zwaar? Geenszins: iedere boodschap kan luchtig gebracht worden. Het is net als goed cabaret: het 

verpakt het verhaal in een kleurrijk, opvallend jasje. 
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Het is en blijft dubbel. Humor en entertainment moeten minder ingezet worden en tegelijkertijd 
meer: minder willekeurig, wel meer gericht. Het gaat om toon en timing: je gebruikt de kracht van 
de lach het beste als je hem gericht inzet in de opbouw van de dag. Denk na over de plek die je het 
geeft in het programma. En dat vereist weer dat je vooraf gedetailleerd bepaalt wat het doel is van 
je bijeenkomst. Ook voor humor gelden de wetten van het ROI-denken (Return-on-Investment) en 
is een perfecte eventarchitectuur cruciaal. 

Emotie

Het beeld is bekend: een ellenlang verhaal, rijkelijk geïllustreerd met obligate powerpointslides, 
maar totaal ongeïnspireerd en volstrekt emotieloos. Niemand, werkelijk niemand, houdt het 
lang vol om te luisteren naar een verhaal of gesprek dat gespeend is van enige emotie. Pas als 
je publiek mee kan voelen met wat ze horen en zien, zal het open staan voor je argumenten of 
deelnemen aan de discussie. Laat dus merken dat je hun emoties onderkent en begrijpt, maar 
vooral: durf je eigen emoties te laten zien! Wees open en kwetsbaar, deel je twijfels, je blijdschap, 
je angsten en je overtuigingen en je zult zien dat jouw enthousiasme en beleving aanstekelijk 
werken op de aanwezigen.



Met dank aan ...

Alle vakbroeders & zusters die hebben bijgedragen aan de artikelen  
door mee te denken en hun kennis ter beschikking te stellen

Alle lezers en reageerders van www.dagvoorzitter.nl/weblog

Quirina van der Schaaff voor eindredactie en ontwerp
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Jan-Jaap In der Maur

Jan-Jaap In der Maur is al vele jaren professioneel dagvoorzitter en staat nog steeds met veel  
passie op het podium. Daarnaast publiceert hij veelvuldig en is hij een fanatieke zendeling, die  
erkenning zoekt voor het feit dat dagvoorzitten een vak is. In de loop der jaren ontdekte Jan-Jaap 
een andere liefde: collega’s aan het werk zien en ze vanuit die kennis koppelen aan evenementen 
die hen op het lijf geschreven zijn. Meer en meer werd zijn overtuiging dat iedere dagvoorzitter  
uniek is, net als iedere bijeenkomst en dat het koppelen van die twee niet aan het toeval over  
gelaten mag worden. 

Jan-Jaap is toegewijd vader, zeiler van geboorte, beperkt maar fanatiek snowboarder en liefhebber 
van films.

 087 7845824
 06 46 113 994

info@dagvoorzitter.nl

www.dagvoorzitter.nl, 
www.mastersinmoderation.com en 

www.lerenmodereren.nl



Niels van der Schaaff

Naast professioneel dagvoorzitter en presentator is Niels ook  journalist, theatermaker en 
trainer, gespecialiseerd in live-commmunicatie. Een creatieveling met een brede achtergrond 
in het theater én het bedrijfsleven. Door zijn gecombineerde achtergrond van resultaat-
gerichte ondernemer, nieuwsgierig interviewer én creatieve performer is hij de ideale 
verbindende factor voor interactieve, opvallende, ludieke en memorabele congressen, events 
en zakelijke bijeenkomsten. Zijn kracht ligt bij improviseren, publieksinteractie en buiten de 
gebaande paden denken; zijn passie bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), 
kunst, cultuur & lifestyle, maar ook bij maatschappelijke thema’s, marketing en sales,  
communicatie en menselijk handelen. 

Als onafhankelijk dagvoorzitter is Niels vanaf de start aangesloten bij GoedeDagVoorzitters, 
de onafhankelijke branchevereniging van professionele gespreksleiders, moderatoren en 
dagvoorzitters.

Niels is getrouwd en vader van twee dochters. Net als Jan-Jaap is Niels een groot liefhebber 
van films.

Niels van der Schaaff 
Peppengouw 50

1351 ND  ALMERE 

036-53 16 315
06-160 96 222

www.muizenkoning.nl
niels@muizenkoning.nl
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