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tekst Nathalie de Graaf

Je kunt het hoogste woord hebben in de kroeg, op je werk sta je 
hakkelend te presenteren of durf je geen loonsverhoging te vragen. 

Niet handig als je omhoog wil op die ladder.

Juiste 
woorden 
gezocht
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‘Doodeng vond ik het om naar mijn 

baas te stappen en die  loonsverhoging 

te vragen,’ zegt Annemijn (30). ‘Ik had 

me goed voorbereid, maar toen ik 

eenmaal tegenover hem zat, was ik 

zo geïmponeerd dat ik alleen nog 

maar kon hakkelen. En dat terwijl ik in mijn privéleven goed 

voor mezelf op kan komen. Ook tijdens vergaderingen kom ik 

vaak niet uit mijn woorden. Zodra ik het woord krijg en al die 

gezichten mijn kant op zie draaien, klap ik dicht.’

‘Ik weet me vaak geen houding te geven tijdens netwerkbor-

rels,’ zegt zzp’er Iris (35). ‘Ik heb de contacten nodig voor mijn 

werk, maar zodra ik binnenkom, voel ik me een grijze muis. Hoe 

knoop je een gesprek aan? Hoe profileer je jezelf? Ik merk dat 

ik er steeds meer tegen opzie en minder vaak ga.’

Communicatie. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het 

niet. Babbel je in het café aan één stuk door met je vriendinnen, 

op het werk is het heel andere koek. Je wil goed overkomen – 

professioneel en kundig – maar ook dat je collega’s je aardig 

vinden. En hoe geef je in hemelsnaam een goede presentatie 

waarbij je de aandacht van je team vast blijft houden? Je weet 

zelf immers hoe saai andermans presentaties kunnen zijn. En 

hoe maak je als leidinggevende aan die ene medewerker duide-

lijk dat er wel een tandje bij mag? Help! 

‘Mensen zijn in een gesprek of tijdens een presentatie vaak te 

veel gefocust op zichzelf,’ zegt public speaking coach Bonnie 

Williams van Speaking with Impact. ‘Als je vooral bezig bent 

met hoe je overkomt, ontstaat er iets onnatuurlijks. Daardoor 

kun je gaan hakkelen en daar word je 

vervolgens weer onzeker van. Als je 

helder voor ogen hebt wie je tegen-

over je hebt en weet wat je wil over-

brengen, gaat een gesprek doorgaans 

veel makkelijker.’ Williams begeleidt 

TEDx-sprekers, leidinggevenden, ondernemers en mensen uit 

de filmindustrie om helder en krachtig te communiceren. ‘Vaak 

denken we dat we duidelijk zijn, maar komt de boodschap niet 

over. Hoe je dat weet? Als je tijdens een presentatie geen vra-

gen krijgt over de inhoud, maar je publiek vooral verduidelijking 

nodig heeft. Dan weet je dat je presentatie anders moet.’

En toen ging het mis
Ook Wilma van Dijk, leiderschapscoach en gespecialiseerd in 

communicatie, benadrukt dat communicatie vooral met de 

 ander te maken heeft. ‘De bron van het woord communicatie 

komt uit het Latijn, namelijk communicare en communis, ofte-

wel ‘deelnemen aan’ en ‘gemeenschappelijk’,’ vertelt ze. ‘Het 

kan dus uitgelegd worden als ‘iets gemeenschappelijk maken’. 

Wil je iets voor elkaar krijgen – of dit nu tijdens een vergadering 

of een salesgesprek is –, dan is het belangrijk dat je je verdiept 

in degene met wie je in gesprek bent. Wat heeft hij of zij nodig? 

De ontvanger bepaalt.’

Maartje Blijleven is internationaal spreker en digital community 

expert. Ze rolde zonder gehakkel van de ene in de andere pre-

sentatieklus, totdat het misging. ‘Tijdens mijn eerste internati-

onale congres kreeg ik een black-out op het podium,’ zegt ze. 

Je wil 
professioneel 

en kundig 
overkomen, 

maar ook dat je 
collega’s je 

aardig vinden

‘De organisatie had per ongeluk een fout gemaakt in de slides. 

Daardoor stond er op een enorm scherm boven het podium dat 

mijn talk ging over storytelling, terwijl die ging over online 

 communities. In plaats van me niet druk te maken, raakte ik 

verstrikt in mijn eigen uitleg. Ik bleef herhalen dat mijn talk over 

online communities ging. Daardoor raakte ik uit mijn zorgvuldig 

uit mijn hoofd geleerde speech en ging het mis. Ik begon te 

zweten en wist niets meer te zeggen. Achteraf denk ik: ik 

 wilde het te goed doen. Ik had de tekst zo letterlijk geoefend 

dat ik het grotere plaatje niet meer zag. Doordat ik te veel lette 

op de details, op de woorden zelf, raakte ik verstrikt in mijn ei-

gen woorden. Mijn zelfvertrouwen kreeg die avond zó’n knauw.’

Krachtig communiceren is volgens Williams júíst het  benoemen 

van zo’n situatie. ‘Zorg dat je ruimte voor jezelf creëert. Zeg 

bijvoorbeeld als je het even niet meer weet tijdens een verga-

dering: ‘Ik vind dat lastig.’ Of: ‘Ik moet even mijn gedachten 

ordenen.’ En als een presentatie anders loopt dan verwacht: 

‘Er gaat iets mis, daardoor ben ik van mijn stuk gebracht.’ Als je 

het benoemt, krijg je lucht. Vaak wordt dat gezien als een zwak-

tebod, maar het tegendeel is waar: je komt juist sterk over.’

Druk, hè?
Volgens Williams zijn er drie dingen belangrijk tijdens commu-

nicatie: mindset, voorbereiding en delivery. ‘Bij de eerste twee 

is het belangrijk om je te realiseren: wie zit er tegenover me? 

Wat wil hij of zij horen? Niet dat je diegene naar de mond moet 

praten, maar probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswe-

reld en referentiekader. Wat resoneert het meest bij de ander? 

Het is heel anders om een gesprek aan te gaan met je leiding-

gevende of met een directe collega. Als je bijvoorbeeld in een 

vergadering zit en je moet feedback geven op de presentatie 

van een collega, erken dan eerst het werk dat de collega heeft 

verzet voordat je inhoudelijk commentaar geeft. Zeg: ‘Ik zie dat 

je erg je best gedaan hebt.’ Of: ‘Interessante presentatie, goed 

gedaan.’ Op die manier voelt je collega zich comfortabel. Daar-

na kun je inhoudelijke tips geven. En als je zelf een presentatie 

geeft: verdiep je in je publiek. Als ze in de auto naar huis zitten, 

wat willen ze dan geleerd hebben? Op basis daarvan ga je 

 bedenken: hoe kan ik het best mijn boodschap overbrengen?’ 

Tips en tricks als: ga rechtop zitten, trek makkelijke kleding aan 

die niet knelt, kijk je gesprekspartner in de ogen, laat ruimte 

voor vragen, zijn belangrijk volgens Williams, maar allemaal 

 buitenkant. ‘Die tips helpen zeker, maar de binnenkant is véél 

belangrijker,’ legt ze uit. ‘Daarmee bedoel ik: zorg dat je achter 

de boodschap staat die je wil overbrengen. Stel, je wil loons-

verhoging. Dan werkt het niet om een emotioneel pleidooi te 

houden over het feit dat je al zo lang voor dat bedrijf werkt. 

Bedenk: wie zit er tegenover me en wat vindt hij of zij belang-

rijk? Je leidinggevende wil horen wat je waard bent. Dus 

 bedenk voorbeelden waaruit blijkt dat jij die loonsverhoging 

verdient. En zorg dat je achter je eigen verhaal staat. Dan straal 

je dat ook uit. Een goede voorbereiding betekent overigens 

niet dat je hetgeen je wil zeggen uit je hoofd moet leren. Dat 

geldt ook voor een presentatie. Wees voorbereid, maar laat 

ruimte voor stiltes en voor vragen van je publiek of je gespreks-

partner. Weet waar je naartoe wil, maar hou het natuurlijk.  
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Ook  via een eventuele omweg kun 

je uitkomen op je doel.’ En vind je het 

lastig om een gesprek aan te knopen 

tijdens een netwerkborrel? ‘Smalltalk 

werkt altijd goed,’ zegt Williams. ‘Zeg 

bijvoorbeeld: ‘Wat een drukke bijeen-

komst, hè?’ Of: ‘Ga je vaker naar dit soort borrels?’ Van daaruit 

kun je naar de inhoud gaan. Bedenk: toon interesse, dan zal de 

ander ook interesse tonen in jou.’

Wat een bitch
Van Dijk merkt dat vrouwen bang zijn om dominant en afstan-

delijk over te komen als ze daadkrachtig communiceren. ‘Vrou-

welijke cliënten geven vaak aan dat ze bang zijn om als bitchy 

bestempeld te worden als ze duidelijk zijn. Iets waar mannen 

beduidend minder last van hebben.’ Ze ontwikkelde daarom de 

methode Sterke rug & een nieuwsgierig hart. ‘Klinkt zweverig, 

maar is het niet,’ zegt ze. ‘Onder een sterke rug vallen de rand-

voorwaarden als: je boodschap en doel helder hebben,  grenzen 

aangeven, eerlijk zijn. Onder een nieuwsgierig hart valt: vragen 

stellen, vertrouwen geven aan iemand en nieuwsgierig zijn 

naar het verhaal van de ander. Als je die twee samenvoegt, ben 

je altijd helder, daadkrachtig en eerlijk. En tegelijkertijd heb je 

de verbinding met de ander, waardoor je niet afstandelijk of 

dominant overkomt. Als een collega bijvoorbeeld constant zit 

tegen te werken tijdens een vergadering, ondanks de afspraak 

dat jullie pas na drie maanden zouden evalueren, is de sterke 

rug: ‘Jan, we hebben met elkaar afgesproken dat we dit drie 

maanden doen en daarna evalueren.’ 

En het nieuwsgierige hart: ‘Wat heb 

je de komende drie maanden nodig 

om dit te gaan doen?’ Een ander 

voorbeeld: een klant van mij, direc-

teur van een basisschool, was niet 

tevreden met een leerkracht en die persoon zat daardoor in 

een beoordelingstraject. Tijdens het tweede lesbezoek was 

mijn klant nog steeds niet tevreden, maar in het nagesprek 

met de leerkracht bleef ze redelijk vaag omdat ze vriendelijk 

wilde overkomen. Toen de leerkracht de beoordeling zwart op 

wit kreeg, stond daar iets heel anders, namelijk dat de kwaliteit 

nog niet was waar die moest zijn. Als mijn klant eerlijk was 

 geweest – sterke rug – en tegelijk de verbinding had gezocht – 

nieuwsgierig hart –, hadden ze nu niet zo’n ruzie gehad.’

Blijleven heeft inmiddels een sprekerscoach ingehuurd en haar 

presentaties gaan nu veel beter. ‘Ik oefen anders. Ik bepaal nu 

per slide: wat wil ik hier overbrengen? Dat schrijf ik op een 

kaartje. Die kaartjes leg ik binnen handbereik. Nu weet ik: wat 

er ook gebeurt, ik kan altijd mijn verhaal doen. Ook als de 

stroom uitvalt of er iets misgaat met de techniek, want ik heb 

die kaartjes. Alleen de rust die dat brengt, is al goud waard. De 

slides zijn nu meer ondersteunend aan mijn verhaal geworden. 

Ik weet mijn kernboodschap en kan daardoor freewheelen als 

het nodig is. Vragen stellen en op die manier in contact komen 

met je publiek werkt ook goed als je het even niet meer weet.’

En Annemijn? Die heeft voor zichzelf op een rijtje gezet waar-

om ze loonsverhoging verdient. En die nog gekregen ook.  

Vrouwen zijn 
vaak bang om 

als bitchy 
bestempeld te 
worden als ze 
duidelijk zijn


