
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Pratende hoofden

Aarts, N.

Publication date
2012
Document Version
Final published version
Published in
C : Magazine over Communicatie

Link to publication

Citation for published version (APA):
Aarts, N. (2012). Pratende hoofden. C : Magazine over Communicatie, 2012(3), 10.
http://www.logeion.nl/archief

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/pratende-hoofden(f99ddc47-736f-499a-a8ae-c2a2ac53af03).html
http://www.logeion.nl/archief


Platform voor de communicatieprofessional: www.logeion.nl

 #3
Vakblad van Logeion

april 2012

 Ontgroening,  

  vergrijzing en  
interne communicatie

Goed merkmanagement:
   geen controle,  
 wel invloed



10 Van de campus Tekst: Maartje Vrolijk Onderweg 11

Maartje Vrolijk werkt voor Dröge en Van Drimmelen en is lid van de redactie van C.

Waarom juist dit congres? ‘Amerika heeft een fantastische cultuur 

op het gebied van public speaking en speeches. De sprekers op dit 

congres zijn stuk voor stuk van topniveau.’

Wie wil je graag ontmoeten in Washington? ‘De speechschrijvers 

van het Witte Huis natuurlijk! David Murray, editor van Vital 

Speeches, een Amerikaans blad en blog over speechschrijven en 

Peggy Noonan. Peter Robinson is er helaas niet. Hij schreef de Mr. 

Gorbatsjov, tear down this Wallspeech van Ronald Reagan en 

heeft gevochten als een leeuw om die zin in zijn speech te houden. 

Ik zou hem ook graag een keer ontmoeten.’

Wat wil je halen op het congres? ‘Ik hoop meer te leren over 

hoe strategisch speechen wordt aangepakt in combinatie met 

sociale media. Ook neem ik graag advies mee terug over hoe wij 

speechschrijven een beter aanzien kunnen geven. Te vaak krijgen 

speechschrijvers in Nederland geen tijd met hun spreker en wordt 

verwacht dat ze vanuit een stoffig achterkamertje in een halve dag 

een topspeech leveren.’

And the speech winner is...
Welke verschillen zie jij tussen speeches in Nederland en die  

in Amerika? ‘In Amerika wordt de speech maximaal benut als mid-

del. Bijvoorbeeld qua vorm, het gebruik van props en het brengen 

van nieuws via toespraken. Speechschrijvers gaan mee naar het 

moment dat de speech ten gehore gebracht wordt. Ze hebben 

assistenten die uitgebreid research doen en sprekers oefenen hun 

teksten. Ik bezoek daarom ook het Pentagon en het Ministry of 

Foreign Affairs. Daar valt veel te leren. In Nederland geven woord-

voerders nieuws vaak weg aan kranten of tv. Terwijl een toespraak 

een fantastische manier kan zijn om een beleidswijziging of bood-

schap neer te zetten. Helemaal op de manier die jij zelf kiest.’

Hoe ben je bij Defensie terecht gekomen? ‘Ik werd gevraagd het 

vak speechschrijven te introduceren bij dit ministerie. Defensie en 

de Krijgsmacht hechten er veel belang aan zo toegankelijk mogelijk 

te vertellen wat de krijgsmacht doet en waarom.’

Hoe herken je een echte Annelies Breedveld Speech? ‘Als je die 

zou kunnen herkennen, zou ik mijn werk niet goed doen! Het is 

het verhaal, de visie en de boodschap van de spreker die herken-

baar moeten zijn. Wel probeer ik altijd aansprekende voorbeelden 

te geven, te raken aan de diepste drijfveren van de spreker en het 

publiek en af en toe een leuk grapje erin te stoppen.’

Welke ingrediënten moet een speech bezitten? ‘De visie van de 

spreker, het belang van het onderwerp voor het publiek en voor 

Nederland, persoonlijke ervaringen van spreker en feiten.’

Gebruik je bepaalde technieken in je speech? ‘Herhaling,  

korte zinnen, voorbeelden en heldere (spreek)taal.’

Waar ben je het meest trots op? ‘Op de speech voor Generaal 

van Uhm Why I chose a Gun op TedxAmsterdam; we werden dit 

jaar gelauwerd met de Cicero Grand Award voor deze speech. 

Daarnaast ben ik trots op het winnen van de Cicero Speechwriting 

Award Government in 2011.’

Hoeveel vrijheid heb je binnen het ministerie van Defensie voor 

het schrijven van een speech? ‘Veel. Ik bof enorm dat zowel  

mijn sprekers als mijn directie Communicatie overtuigd zijn van  

het belang van speeches. Zij ruimen daar tijd voor in en geven  

mij vertrouwen.’
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Pratende hoofden
Vrouwen praten veel meer dan mannen, zo blijkt uit onderzoek. 

Waar mannen per dag genoeg hebben aan zo’n 7.000 woorden, 

gebruiken vrouwen er gemiddeld 20.000. Maar liefst drie keer zo 

veel. Vraag het een man, en hij zal beamen dat vrouwen bijzonder 

graag praten; vaak meer dan hem lief is.

Vreemd genoeg zijn in de media vooral de mannen aan het woord. 

DWDD is bijvoorbeeld zo’n mannenprogramma: 77 procent van de 

gasten is man en er is geen uitzending zonder mannelijke gasten. 

Vrouwen, zo wordt dan gezegd, zijn op televisie gewoon minder leuk. 

Ze voelen zich minder op hun gemak en komen dan ook niet zo goed 

uit de verf. Volgens politicologe Debby Appel zijn er andere dingen 

aan de hand. Het ligt vooral aan de door en door mannelijke manier 

van gespreksvoering. Presentatoren als Matthijs van Nieuwkerk, 

Jeroen Pauw en Paul Witteman voeren geen gesprekken, ze gaan 

de strijd aan met hun gasten: 

het gaat erom wie er wint. Dat 

vinden mannen, aldus Appel, leuk: 

discussie, debat, polemiek.

Communicatiewetenschapper 

Deborah Tannen zegt dat de meeste 

mannen die strijd graag aangaan, 

omdat zij sowieso communiceren 

met als doel de hiërarchie te 

bepalen: wie is de koning? Vrouwen 

hebben veel minder die neiging, 

want die zijn volgens Tannen 

eerder op zoek naar samenspraak, dialoog. Dan ga je geen strijd 

aan, dan ga je eerder op zoek naar herkenning: waar vinden we 

elkaar? De insteek van het gesprek is dan heel anders: in plaats 

van zoeken naar momenten om te kunnen scoren, probeer je de 

diepere achtergronden en beweegredenen van je gesprekspartner 

te doorgronden. En is er een zekere bereidheid om het eigen 

standpunt nog eens kritisch te herzien.

Het gaat mij niet om de mannen of de vrouwen. Ik kijk ook naar 

voetbal, maar ik zou graag een meer onderzoekende houding zien; 

op televisie en daarbuiten. Ontdekken van wat de ander beweegt, 

levert misschien wel net zo veel voldoening op als het winnen van 

een wedstrijd.

Noelle Aarts

bijzonder hoogleraar strategische communicatie  

(LogeionLeerstoel)

Is er een verschil tussen speechschrijven bij een overheid of bij 

een corporate organisatie? ‘Corporate organisaties kijken zakelijker 

naar speeches. Een slechte speech kost geld, als het vertrouwen 

van beleggers daardoor daalt bijvoorbeeld. Een overheidsspeech 

wordt te vaak gezien als: “O ja, moet ook nog.” Vertrouwen  

van de burger in de overheid is niet in geld uit te drukken maar  

net zo belangrijk.’

Wanneer is een speech voor jou geslaagd? ‘Als de spreker  

zich goed voelt bij de tekst en als ik over kan brengen dat de 

krijgsmacht voor Nederland fantastisch werk doet. Dit wordt  

vaak niet gezien.’

Voor wie zou je graag een speech willen schrijven? ‘Ik heb geen 

klagen met mijn eigen sprekers. Maar voor Nelson Mandela en 

president Obama zou ik wel eens willen schrijven. Obama is geen 

verrassende keuze: omdat hij speechen zo serieus neemt, lijkt het 

mij fantastisch met hem te werken.’

Annelies Breedveld (38) is  

onderweg naar de 2012 Speech

writers and Executive Communicators  

Conference in Washington DC. Sinds 

2009 schrijft Breedveld speeches 

voor de minister van Defensie en  

de Commandant der Strijdkrachten. 

In 2011 won zij de Cicero Speech

writing Award en schreef de TEDTalk 

van Generaal Van Uhm waarin de 

generaal met een geweer het podium 

betreedt (waarvoor ze eind maart 

samen de Cicero Grand Award in de 

wacht sleepten).


