
Hoofdstuk 1 | Vertrouw de techniek

[PV Ik ben panisch aan het klikken. Via een website moet ik in een Zoom-sessie komen, waar ik 
over 5 minuten zelf spreker ben. Alleen...het werkt niet! Er moet een blauwe knop in beeld 
verschijnen, maar wat ik ook doe, ik zie geen knop! “Gewoon even refreshen!” lees ik in een appje. 
Ik refresh me een ongeluk en stel me al voor hoe mijn hele training in de soep loopt. Klokslag elf 
uur wanneer de online training moet beginnen, verschijnt de knop ineens in beeld. Pffff...dat was 
close! /PV] 

Online presenteren zit nog in een overgangsfase: bij elke nieuwe technische ontwikkeling moet je 
samen eerst uitvinden wat de juiste mores zijn. Dat is van alle tijden: toen de telefoon net bestond, 
vroegen mensen zich af of het onbeleefd was om zonder kleren te bellen! 

In deze tijd zijn de mogelijkheden om je expertpositie te vergroten en je podium te pakken enorm! 
Misschien houdt jouw perfectionisme je nog aan de zijlijn. De eerste pannenkoek mislukt altijd. De 
eerste video/webinar/livestream die je doet, is misschien nog niet zo goed. Maar jij doet het 
tenminste! Je bent aan het pionieren en alles wat je nu aan ervaring opdoet, neemt niemand je meer 
af. Accepteer dat de techniek niet altijd meewerkt. Er is meer begrip van de kijker dan je misschien 
zelf denkt. Gaat het mis? Morgen is iedereen het weer vergeten. En anders ben je een goed verhaal 
rijker. 

[PV Een tijdlang organiseer ik elke maand 'Pak je Podium Talks' waarin ik gasten interview via 
Facebook Live. Ik ben apetrots dat ik een bekende businesscoach heb gestrikt voor een gesprek. Ik 
kondig het interview ruim van te voren met veel bombarie aan en zet zelfs Facebook-advertenties in 
om nog meer publiek te trekken. Op de dag zelf gaat alles technisch hopeloos mis. De verbinding is 
zo slecht dat de coach er uit ziet als een expressionistisch schilderij: alleen maar bewegende 
gekleurde blokjes met hakkelende kreten. In de chat schrijft iemand dat de techniek me vast in de 
steek laat, omdat de planeet Mercurius in retrograde is. Ik denk dat het toch echt wat met de 
verbinding te maken heeft. Ik trakteer mezelf op taart om me te troosten. Maar jij hebt nu het 
bewijs: ik ben wel een mooi verhaal rijker! /PV]

Uit een eigen onderzoek onder meer dan 100 volgers van mijn bedrijf Pak je Podium blijkt dat angst 
voor de techniek één van de grootste hobbels is om je podium te pakken. Dat geldt niet alleen voor 
de onervaren spreker; in een professionele setting met livestream camera's en felle lampen staan 
zelfs mensen met veel presentatie-ervaring soms met hun oren te klapperen. In het hoofdstuk 'Blijf 
in de Flow' ga ik uitgebreid in op wat je kunt doen als het daadwerkelijk fout gaat. Eerst wat tips om 
er überhaupt mee te beginnen. 

Bedenk wat jouw volgende Pak je Podium-ambitie is. Wat zou jij graag willen doen, organiseren of 
vertellen? Kies een doel. (Gewoon iets kiezen is al heel nuttig!) Stel je wilt een online training 
geven op Zoom, maar je twijfelt. Schrijf je belemmerende gedachten op. Waar ben je bang voor? 
Wat zeg jij tegen jezelf? (Ik had altijd de zin in mijn hoofd “ze zien je aankomen!”) Bekijk deze 
belemmerende overtuiging alsof ze van een vriend of vriendin zijn. Is het écht zo? Vervolgens draai 
je de zin om en maak je hem tot een positieve boodschap. Mijn belemmerende overtuiging wordt 
dan “Ze zitten op mij te wachten!” Het geeft niet als je het eerst nog niet zelf gelooft, maar zeg het 
elke dag hardop tegen jezelf. 

Welke actie brengt je dichter bij je doel? Voor mij is dat bijvoorbeeld een datum prikken. Als ik een 
event organiseer heb ik nog geen idee wat ik dan precies ga doen, maar ik kondig het vast aan als 
stok achter de deur. Houd de angst voor de techniek je tegen? Oefen met jezelf of een bekende. 
Maak alvast een Zoomsessie aan en raak vertrouwd met de techniek. Wist je dat je bijvoorbeeld live 
kunt gaan op Facebook, terwijl alleen jijzelf het kunt zien? Richt je in plaats van op angst op 



nieuwsgierigheid. Bedenk niet wat je te verliezen hebt, maar wat er te winnen valt.

Basis

Hoe raak je vertrouwd met online presenteren? Eerst even wat basisvoorwaarden rond de techniek. 
De belangrijkste: zorg dat je internetverbinding het doet! Zonder goed werkend internet heb je geen 
online presentatie. Het is een open deur, maar ik ben zelf ook weleens bevroren in beeld, terwijl ik 
net mijn punt wilde maken. Een internetkabel naar je computer is vaak stabieler dan Wifi. Ook zijn 
er Wifi-boosters te koop om je signaal te versterken. 

Dan de programma's, die je kunt gebruiken. Je hebt online vergadertools, zoals Teams, Zoom, 
Webex en Google Meet. Teams heeft (op het moment van schrijven) het meeste voet aan de grond 
in het bedrijfsleven. Dat heeft vooral te maken met de cyberveiligheid die Teams biedt, vergeleken 
met de andere programma's. Onder trainers en coaches is Zoom razend populair. Ik vind Zoom heel 
gebruiksvriendelijk: je stuurt iemand een linkje en je kunt gaan met die banaan. Bij Teams moet je 
eerst een account aanmaken. Je hebt niet altijd de keus met welk programma je presenteert, omdat 
veel bedrijven alleen met Teams mogen werken. Ga in ieder geval op tijd voor het scherm zitten, 
zodat je tijd hebt om goed in te loggen. Gun jezelf sowieso de tijd om vertrouwd te raken met de 
verschillende programma's en mogelijkheden. 

Als je zelf wil spreken of een training wil geven, zou ik voor Zoom gaan. Ik heb zelf een betaald 
account, maar het programma is gratis tot maximaal veertig minuten. Je eventuele presentatie deel 
je door je scherm in beeld te brengen. Je kunt je sessie ook opnemen. Zo heb je gelijk een kant en 
klare training en je kunt de deelnemers ook de (audio)opname nasturen. 

[Tip: Bekijk de instructievideo hoe je met Zoom een training kunt opnemen in de online academie.] 

Een andere laagdrempelige manier om online te presenteren is livestreamen via social media. Dat 
betekent dat je een video opneemt die meteen live te bekijken is. Met één druk op de knop ben je 
live op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Ook Linkedin kun je live, maar daar moet je eerst een 
aanvraag voor doen en je hebt een extra programma nodig, bijvoorbeeld Restream of Streamyard. 
Ook in een professionele setting maken ze veel gebruik van Zoom. Sprekers loggen vaak in via een 
Zoomlink, zodat ze op afstand mee kunnen praten met de studio. Het uitzenden van de uitzending 
kan embedded op een eigen website, of via Youtube, Vimeo of een programma. De techniek maakt 
gebruikt van livestreamsoftware zoals OBS (Open Broadcaster Software). Daarvoor heb je wel 
specialistische kennis nodig. 

Online ondernemers maken al veel langer gebruik van webinarprogramma's, bijvoorbeeld met een 
abonnement Webinargeek of Go2webinar. Webinars zie je steeds vaker in het bedrijfsleven, omdat 
er vanwege corona minder persoonlijke ontmoetingen zijn om sales te doen. Het voordeel van 
webinars is dat je heel veel deelnemers tegelijk kan bedienen, het nadeel is dat je de kijkers niet 
ziet. Dat kan bij Zoom en Teams wel. Bij webinars wordt veel gebruik gemaakt van presentaties 
met slides, het gevaar daarvan is dat het veel zenden is en ook nog eens met een extreem hoge 
informatiedichtheid en weinig inspiratie. Dat wordt nog versterkt doordat je geen reacties van de 
kijkers ziet en dus maar doordendert. Met polls of vragen heb je wel de mogelijkheid tot interactie.

Een nieuwe term in de eventbranche is 'hybride evenement'. Een deel van het publiek is live 
aanwezig in de zaal, terwijl een ander deel op afstand meekijkt vanuit huis. Die kijkers zijn ook in 
beeld te brengen, waardoor je toch het gevoel hebt dat je met publiek spreekt. Dat ziet er heel leuk 
uit. Online events hebben de meest uiteenlopende namen: online summit, webcast, kick-off en mijn 
favoriet: een 'flagship webinar', in plaats van 'plenaire sessie'. Ook heb je binnen online events 
eventueel break-out-sessies. Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: je hebt sprekers en/of 



interviews voor een camera. 

Alle technologie is natuurlijk volop in ontwikkeling, dus voor alle technische vragen over 
bovenstaande programma's en alternatieven verwijs ik je naar 'GIYF': dat staat voor 'Google is your 
friend'. Online staan fantastische en de meest actuele tutorials, dus profiteer daarvan. Voor mij is het 
belangrijkste wat we met die technologie doen. We leven in een gouden tijd, waarin we middelen 
voorhanden hebben die voorheen alleen in dure televisiestudio's beschikbaar waren. Dus volg de 
nieuwsgierigheid en grijp je kans! Te beginnen gewoon vanuit je luie stoel!

[Oefening: Welke Pak je Podium-ambitie heb jij? Welke technische hobbel ervaar je, die je ervan 
weerhoudt? Welke eerste stap kun je nu zetten om je ambitie waar te maken? Zet die!]


