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Introductie

Bent u bang om te spreken in het 
openbaar? Wordt u al nerveus van het idee 
alleen? Maak u geen zorgen, u bent niet 
alleen. Angst om te spreken in het 
openbaar is een veelvoorkomend 
fenomeen. Er wordt geschat dat ongeveer 
75% van de bevolking hiermee te kampen 
heeft. Angst om te spreken in het 
openbaar blijkt zelfs onze grootste angst 
te zijn. 

Mensen zijn angstiger om voor een groep te 
spreken dan om te sterven of om op een vliegtuig te 
stappen. Gelukkig valt deze angst te overwinnen. 

Allereerst moet u beseffen dat spreken voor een 
publiek een vaardigheid is die u kan trainen. Het is 
uiteraard zo dat sommige mensen van nature meer 
aanleg hebben om een goede spreker te zijn. Toch 
kan iedereen zichzelf oefenen in het geven van 
goede presentaties. 

In deze whitepaper gaan we hier dieper op in. We 
focussen op moeilijkheden die men kan ervaren en 
reiken specifieke en interessante tips aan rond 
pitching, netwerken en spreken voor een groep.  
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Spreken voor groep, 

(n)iets voor u?

Vroeg of laat moet iedereen in zijn/haar 

carrière wel eens spreken voor een groep. Of 

het nu gaat om een presentatie, een pitch of 

een netwerkevenement; beschikken over de 

juiste soft skills is heel belangrijk. 

Bij de ene persoon komt spreken voor een 

groep of praten met onbekenden al wat 

natuurlijker over dan bij de andere. Bent u een 

geboren spreker of kijkt u net op tegen zulke 

momenten? Bent u geen natuurtalent wanneer 

het op spreken voor een groep neerkomt? 

Niets om u voor te schamen, er bestaan tal van 

tips en tricks waarmee u aan de slag kan zodat 

ook u het beste van uzelf kan geven als u voor 

een groep spreekt. 

In het handige overzicht hiernaast lichten we al 

een tipje van de sluier. 

Interessant? Lees dan vooral verder en leer: 

hoe u het beste van uzelf geeft in 

een pitch 

hoe u een vlotte netwerker wordt  

hoe u uw angst om voor een groep 

te spreken overwint 
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Expert  aan 
het  woord

Om een antwoord te bieden op de meest 

prangende vragen rond spreken voor een 

groep, spraken we met FORTIO-trainer en 

expert van dienst Rashif El Kaoui. 

Rashif (°1988, Diest) werkt als acteur, heeft 

een verleden als rapper en is trainer in 

welsprekendheid. Een multitalent zo blijkt. 

El Kaoui studeerde in 2014 af als master in 

Woordkunst drama aan het Koninklijk 

Conservatorium van Antwerpen. Met het 

hiphopcollectief Equal won hij de 

muziekwedstrijd Music Live in 2007 wat 

resulteerde in een tour in Zweden. In 

hetzelfde jaar was hij ook halve finalist in 

het tv-programma Supertalent. In 2016 won 

hij de El Hizjra Literatuurprijs in de 

categorie proza. Samen met Junior 

Mthombeni en Said Boumazoughe werkte 

hij als acteur in diverse producties. Hij 

speelde ook in theatervoorstellingen van 

HETPALEIS (Antwerpen), het ARSENAAL 

(Mechelen) en FABULEUS (Leuven). 

Voor FORTIO-bedrijfsopleidingen geeft hij de cursus 

pitching- en presentatietechnieken. Interesse? Op het 

einde van deze whitepaper vindt u meer info! 
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OVERWIN UW 
SPREEKANGST

Om uw spreekangst te overwinnen, is het belangrijk dat u eerst begrijpt waar deze angst 

vandaan komt. Angst om te spreken in het openbaar (soms ook wel glossofobie of lalofobie 

genoemd) is een aangeleerde angst. Mensen met spreekangst zijn vooral bang voor het 

oordeel van anderen. De angst is vaak tot stand gekomen door een negatieve ervaring. 

Milde spreekangst komt bij heel veel mensen voor, maar bij sommige mensen is hun 

spreekangst zo ernstig dat het een grote impact heeft op hun dagelijkse leven of op hun 

carrière. 

Een gezonde portie stress is heel normaal wanneer u moet presenteren. Dat maakt ook 

Mark Twain duidelijk in zijn bekende quote: iedereen wordt wel eens nerveus als hij/zij 

moet spreken. Degenen die dit ontkennen, zijn leugenaars. Wel moet u ervoor proberen 

te zorgen dat uw zenuwen de bovenhand niet nemen. Denk eens goed na waarom u 

precies zenuwachtig bent. Ligt faalangst aan de basis van uw zenuwachtigheid? Stop 

dan eens met uzelf te focussen op alles wat mis kan gaan en denk even aan het 

volgende: hoe vaak heeft u zelf al een presentatie bijgewoond waarvan de spreker echt 

gefaald heeft? De kans is groot dat u dit nog niet al te vaak meegemaakt hebt, dus 

waarom zou het bij u opeens wel mislopen? Verleg uw focus liever naar het publiek. U 

bent er om hen te helpen of om hen iets bij te leren. Ze zijn vast en zeker

geïnteresseerd om te ontdekken wat dat precies is. Probeer positief te denken en stop 

met uzelf te saboteren: geloof in uzelf. 

6



Oefening baart kunst

Een vleugje humor?

Help, ik ben mijn draad kwijt ...

Het idee om voor een publiek te spreken schrikt veel mensen af. De gouden tip van Rashif om 

over deze drempel te geraken? “Doen, doen, doen!”. Spreken voor een publiek is een 

vaardigheid die u zo vaak mogelijk moet oefenen. Zo groeit uw zelfvertrouwen. Vraag 

desnoods aan vrienden en familie of zij uw testpubliek willen zijn. Daarnaast kan het zeker 

ook helpen om uzelf goed voor te bereiden, al mag u hier ook niet te ver in gaan: hou het zo 

natuurlijk mogelijk. 

Het is wellicht de grootste angst van elke spreker: wat als u midden in een presentatie 

ineens een black-out krijgt? Dan geeft u het gewoon toe. Maak er een momentje van met 

uw publiek, neem uw tijd. Maak u er dus vooral niet te druk over. Wat ook altijd helpt, is om 

een blad met kernwoorden bij hebben als geheugensteuntje. Hier kan u dan altijd op 

terugvallen. 

Om snel het ijs te breken, gebruiken veel mensen humor in hun presentaties. Maar is dat wel 

een goede techniek? “Dat is afhankelijk van uw onderwerp. En van hoe goed uw humor is”. 

Gebruik dus vooral uw gezond verstand en maak het niet te geforceerd. “U kan leuke 

elementen aan de presentatie toevoegen, maar ga geen mopjes voorbereiden. Dat komt 

niet goed over”.  

Tips van Rashif
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Kijk eens diep in mijn ogen

Glimlachen! Of net niet?

Oogcontact is zeer belangrijk. Voelt u zich hier niet zo prettig bij? Een simpele truc is om 

tussen de ogen te kijken. Zo lijkt het voor uw publiek toch alsof u hen in de ogen kijkt, terwijl u 

zich meer op uw gemak voelt. Dan rest nog de vraag: op welke leden in uw publiek focust u 

zich het best? “Verdeel uw aandacht, maar focus niet te hard op degenen die al mee zijn met 

uw verhaal. Richt u op zij die nog niet helemaal volgen en zet hen aan het werk”. Hoe? Door 

hen bijvoorbeeld een vraag voor te schotelen. 

Eens u voor een publiek staat, is het belangrijk dat u hen boeit en ervoor zorgt dat ze naar u 

luisteren. Uzelf de juiste houding geven is daarbij essentieel. Opvallend is dat vrouwen best 

zoveel mogelijk glimlachen terwijl dit af te raden is voor mannen. "Vrouwen die veel 

glimlachen komen sympathiek over, terwijl mannen er dan net onbetrouwbaar uitzien. Klinkt 

misschien een beetje seksistisch, maar het is nu eenmaal zo”. 

Tips van Rashif
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GEEF HET BESTE VAN 

UZELF IN EEN PITCH

Eerst en vooral, wat is een pitch ook alweer? Een pitch 

of “elevator pitch” is een boodschap van ongeveer vier 

minuten. U stelt uw product of idee voor aan een 

publiek, met als doel het publiek ervan te overtuigen. 

Pitching start met een goede voorbereiding. Besteed 

voldoende tijd aan de boodschap die u wil 

overbrengen. Zeker als u uw publiek wil overtuigen, is 

het belangrijk dat uw verhaal goed in mekaar steekt. 

Zorg dus steeds voor een duidelijke structuur. Kies 

voor een kort, strak en simpel verhaal. U wil de 

aandacht van het publiek zo snel mogelijk te pakken 

krijgen en vasthouden. Dit dit doet u best met een 

krachtige opener en een heldere kernboodschap. 

Als u tevreden bent kan u beginnen oefenen. Oefen uw verhaal minstens vier keer

hardop. Uzelf horen praten geeft een extra dimensie aan het oefenen. Zo focust u op de

overtuiging waarmee u uw verhaal brengt en let u op belangrijke zaken als intonatie,

stemvolume, woordgebruik en lichaamstaal. 

Een product of nieuw idee presenteren voor een publiek is altijd spannend. U wilt het

publiek overtuigen van uw idee en uw beste beentje voor zetten. Tonen dat u gelooft in

uw idee zal zeker aanstekelijk werken. Om gepassioneerd en zelfzeker over te komen is

het vaak een goed idee om uzelf even op te peppen voor u aan uw pitch begint. Spreek

uzelf wat extra moed in, herhaal wat u wilt vertellen en overtuig uzelf ervan dat u het

publiek zeker en vast zal inpakken. 

De volgende keer dat u een pitch moet voorbereiden kan u alvast deze tips & tricks

toepassen, maar vergeet daarnaast ook niet om vooral plezier te hebben in het

presenteren. 
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Tips van Rashif

Wat doe ik met mijn handen?

Er was eens ...

Zenuwen? Pitch zoals Obama!

“Uw handen zijn even belangrijk als uw mond wanneer u spreekt.” Rashif legt uit hoe 

belangrijk handen zijn tijdens het pitchen. “Daar waar uw handen zijn, kijkt het publiek naar. 

Probeer uw armen in een hoek van 90 graden te houden, vouw uw handen lichtjes in mekaar 

zodat u ze makkelijk kan bewegen tijdens het praten.” Maar let op, klem uw handen niet vast! 

Door middel van een indrukwekkende impressie van Barack Obama, laat Rashif zien hoe u uw

zenuwen onder controle krijgt tijdens het presenteren. “Het is niet voor niets dat Obama

tijdens het pitchen praat met pauzes, zo kan hij makkelijk blijven ademen.” Een goede

buikademhaling is hierbij zeer belangrijk. Ademhalingsoefeningen komen ook aan bod in de

cursus presentatietechnieken van Rashif.

Als u uw pitch aan het voorbereiden bent, denk dan vooral na over het verhaal dat u wilt 

vertellen. De beste manier om uw pitch te structureren, is dan ook in verhaalvorm. Begin met 

een sterke opener die uw hoofdboodschap bevat. Verwijs op het einde van het verhaal 

terug naar het begin. Rashif geeft nog een gouden tip: “Als u uw verhaal wilt versterken, haal 

dan altijd drie punten aan.”

Zenuwen? Pitch zoals Obama!
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Zet uw publiek aan het werk

De 10-20-30 regel

Hoe bouwt u interactie op met het publiek? Zet het publiek aan het werk! "Afhankelijk van de 

context kan dit door enkele vragen te stellen, maar u kan uw pitch ook inleiden door er 

meteen in te springen. Het publiek pikt wel in. Door uw presentatie te beginnen met de 

hoofdboodschap, krijgt u meteen de aandacht van het publiek die u wil.” Verder zijn 

lichaamshouding en stem uiterst belangrijk tijdens het pitchen. In zijn cursus 

presentatietechnieken leert Rashif zijn deelnemers alle kneepjes van het vak. Maar 

oogcontact is echt wel het allerbelangrijkste. 

Is het belangrijk om een mooie presentatie in een programma zoals PowerPoint te maken als

u gaat pitchen? Rashif is er voorstander van te presenteren zonder presentatiedocument. Als

u toch een presentatie maakt, zet hier dan zeker niet te veel tekst in. Dit werkt afleidend. Zo’n

presentatie moet vooral ondersteunend zijn, werk met beelden en keywords.” Verder past

Rashif altijd de 10-20-30 regel van Kawasaki toe: "Toon nooit meer dan 10 slides, spreek

nooit langer dan 20 minuten en gebruik een lettergrootte van minimaal 30 pt."

Tips van Rashif
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WORD EEN VLOTTE 
NETWERKER

Netwerken is essentieel in de

zakenwereld. Maar heel wat mensen 

voelen zich ongemakkelijk als het op 

netwerken neer komt. Ze vinden dat ze 

zichzelf kunstmatig verkopen, 

geforceerd een hand schudden en niet 

weten wat ze juist moeten zeggen. 

Nochtans kan netwerken de sleutel tot 

succes zijn om uw doelen te bereiken, 

maar hoe werkt netwerken precies? 

Bij een netwerkevent draait alles rond 

communiceren. Wacht niet tot er mensen 

naar u toekomen maar ga zelf actief op 

zoek naar interessante partners en spreek 

deze aan. Start de conversatie met een 

oprecht compliment. Wanneer u gehoord 

heeft dat er binnen een bedrijf nieuwe job- 

opportuniteiten gecreëerd worden of als 

het bedrijf een award heeft gekregen, kan 

u hier bijvoorbeeld mee beginnen. 

Netwerken gebeurt ook na het event. 

Heeft u een aantal interessante contacten 

gelegd tijdens het netwerkevent? Vergeet 

dan niet om na het event ook deze 

contacten aan te spreken en vraag voor 

een vervolggesprek. Blijf proactief bezig 

met uw gemaakte contacten. Mailen is 

etiquette, maar bellen is persoonlijker.  
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Kies het juiste netwerkevenement

Netwerkevenementen bieden de ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, 

inspiratie te vinden en zaken te doen. Maar hoe kiest u uit het enorme aantal netwerkevents 

het juiste evenement voor u? Kijk in welke sector u werkt en welke mensen u wilt leren kennen 

en selecteer op basis hiervan de meest interessante netwerkevenementen voor u. 

Bereid u voor!

Zoek achtergrondinformatie op over de sprekers. Dit kan u makkelijk doen via LinkedIn. Kijk

goed na wat er juist wordt besproken op het netwerkevent zodat u een idee hebt waarover

het gaat. Bereid talking points voor die u interesseren. Hierdoor kan u een gesprek aangaan

over een onderwerp dat u interessant vindt.

Tips van Rashif
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Hoe spreek ik iemand aan?

Zorg voor een catchy opener. Op die manier trekt u de aandacht naar u toe. U kan 

bijvoorbeeld een specifiek feit uit de presentatie aanhalen en daarover beginnen praten. De 

menselijke geest werkt heel erg op beeldspraak en anekdotes. Link uzelf met een anekdote 

en stel u aan de hand hiervan voor aan uw gesprekspartner. Geef uzelf niet meteen volledig 

bloot, maar praat over het evenement zelf. Hierdoor raakt men eerder geneigd om de 

conversatie gaande te houden. 

Onderscheid uzelf van de massa

Begin met een compliment over het bedrijf of over datgene wat de spreker heeft gezegd. Als

mensen over zichzelf praten, komen in hun hersenen dezelfde stoffen vrij als wanneer ze

chocolade eten. Wanneer mensen over zichzelf kunnen praten, gaan ze u dus automatisch

leuker vinden. Stel daarom eerst vragen over de andere persoon en wees oprecht

geïnteresseerd. 

Wat na het event?

Blijf zelfs na het evenement proactief bezig met uw gemaakte contacten. U moet uw 

contacten onderhouden. Dit doet u op twee manieren: door hen te mailen of te bellen. Bellen 

is persoonlijker, maar niet iedereen apprecieert dit. Vraag daarom altijd eerst of u gelegen 

belt. Daarna stelt u zichzelf voor en schetst u de context. 

Tips van Rashif
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Checklist: 15 tips 
om nooit meer te 
vergeten!

Om af te sluiten geven we u graag nog een 

handig overzicht mee van de belangrijkste 

public speaking tips die u zeker en vast niet 

mag vergeten. Zo wordt uw volgende 

presentatie ongetwijfeld een daverend succes!
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Opleiding in de kijker

Wil u graag nog meer weten over de opleiding pitching- en presentatietechnieken? In 

deze maatopleiding leert Rashif u en uw medewerkers naast basistechnieken nog meer tips & 

tricks, die u onmiddellijk kan toepassen. De opleiding pitching- en presentatietechnieken wordt 

volledig afgestemd op de behoefte van u en uw medewerkers.

“De opleiding nam in totaal 4 halve dagen in beslag en Rashif 

bouwde het zo op, dat we er eigenlijk allemaal niet alleen 

veel plezier aan beleefden, maar ook onmiddellijk 

vooruitgang boekten. Zo toonde hij ons filmpjes van mensen 

die in het openbaar speechen. De ene deed dat extreem 

goed, de andere extreem slecht. Na het bekijken van die 

filmpjes zoomden we dan dieper in op waarom het net zo 

goed of slecht was. Natuurlijk moesten we ook zelf 

presenteren. Daarbij werden we gefilmd, iets wat zowel 

grappig als nuttig bleek te zijn”, zegt Bart al knipogend. 

“Rashif leerde ons ook enkele basistechnieken aan en gaf 

ons tips die eenvoudig toe te passen zijn, maar die wel uiterst 

efficiënt zijn. Meer zelfs, alles wat hij ons bijbracht, passen we 

nu bij Creneau International elke dag toe! Dankzij de 

opleiding voelen we ons zekerder en komt onze boodschap 

beter over. Op korte tijd wist Rashif ons dus te katapulteren 

tot echte podiumbeesten.” - Bart, Creneau International 

(getuigenis)

Bent u geïnteresseerd in deze op maatopleiding? Heeft u een andere vraag?  

Wij helpen u graag verder!

089 30 16 65

http://www.fortio-bedrijfsopleidingen.be

communicatie@fortio-bedrijfsopleidingen.be

16

http://www.fortio-bedrijfsopleidingen.be/

