Het geven van presentaties door Govert van Brakel
Eén van de leukste en leerzaamste workshops die ik sinds lange tijd heb bijgewoond is die van exradioman Govert van Brakel over het houden van een presentatie op de landelijke Ontmoetingsdag
van Studiekringen50plus. Hij wisselde persoonlijke anekdotes af met allerlei tips over het geven van
leuke en persoonlijke presentaties. Dat was dan ook tip 1: gebruik persoonlijke voorbeelden en maak
je verhaal herkenbaar voor je toehoorders. Begin met iets persoonlijks en laat mensen ‘inzoomen’
op je verhaal. Daardoor zorg je dat je gelijk al de aandacht krijgt. Als je breed en algemeen begint,
dreigen mensen af te haken.
Door zijn jarenlange ervaring had Govert een los en ontspannen verhaal, met kop en staart. Niet uit
het hoofd maar op zijn tijd spiekte hij wel op zijn spiekbriefje. Dat bracht hem op tip 2: Hou het losjes
en bereid je voor zodat je niet hoeft voor te lezen. Wees expressief in je mimiek en gebruik je handen
functioneel (niet te veel). Gebruik desgewenst een hulpbriefje. Tip 3: structureer je verhaal en neem
mensen mee in je verhaal. Maak voor jezelf duidelijk wat de kern van je verhaal is en kom daar aan
het eind van je betoog op terug.
Als radioman hoefde Govert niet erg op zijn uiterlijk te letten. Dat werd anders met de opkomst van
het digitale tijdperk. Tegenwoordig wordt een radio-uitzending livestream opgenomen zodat de
luisteraars ‘live’ een radio uitzending op internet kunnen zien en volgen. Een verzorgd uiterlijk is bij
het geven van een presentatie echt wel belangrijk want onverzorgdheid zorgt voor afleiding. Tip 4:
kleed je netjes.
Presenteren betekent dat je een boodschap wilt vertellen aan mensen. Dat vraagt de nodige
aandacht van de luisteraar om een tijdje te kunnen luisteren. De presentator kan de luisteraar daarbij
helpen. Govert gaf de volgende tips:
•
•
•
•
•
•
•

Door te bewegen van handen en van jezelf over het podium (niet te veel!) houd je de
aandacht
Duidelijk articuleren
Spreek een tandje lager
Gebruik zinsmelodie en volumewisselingen: met een vlakke stem dwalen mensen af
Houd de tempo erin
Gebruik geen vakjargon.
En tenslotte, kijk net over het publiek heen zodat men het gevoel krijgt aangekeken te
worden door de verteller. Spreek je voor een kleine groep, let er dan op dan je álle
aanwezigen zo nu en dan aankijkt.

Tot slot gaf Govert de gouden tip: alles wat van jou is , vertelt makkelijker. En naarmate je vaker
presenteert, ga je het echt leuker vinden!
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