
Laat jij de leider zien die
je wilt zijn? 

De 5 grootste obstakels voor jonge leiders
om te spreken als een baas 



Jonge leidinggevenden hebben één groot probleem. Ze willen het altijd
heel goed doen in hun rol. 

Alleen, ze weten vaak niet hoe ze overkomen op anderen. 
De meeste zijn vooral opgeleid in inhoud en niet in vorm. 

Als je niet overkomt zoals je wilt en ook niet weet hoe je overkomt, op welke
manier moet je jezelf dan bijsturen? Hoe geef je dan de jonge leider vorm die
jij wilt zijn? Hoe spreekt die leider, welke woorden gebruikt die en wat straalt
die uit? 

Nog harder je best doen werkt niet, wat dan wel? 

Onderzoek
Jonge leiders weten wat ze willen zeggen, maar niet hoe ze dit kunnen doen
op een manier die bij hen past. Om hier meer zicht op te krijgen zijn wij in
gesprek gegaan met 30 jonge leiders. Met de vraag:

Hoe vrij en equipped voelen jonge leidinggevenden (27-40 jaar) zich om in
hun (nieuwe) functie te spreken? Komen zij over zoals zij willen? Komt er uit
wat erin zit? 

Doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de belangrijkste
obstakels voor jonge leidinggevenden om zich uit te drukken zoals zij willen.
 

 

Hét grote probleem van jonge leiders 

Wat zijn precies de symptomen zijn die hen dwarszitten, hoe verwoorden zij
die zelf en hoe groot zijn de obstakels om zich uit te drukken zoals zij willen? 



Wie zijn wij? 

Wij zijn Sus Verbruggen, Maarten van den Berg en Jochem van den Berg,
oprichters van PresentU. 

Onze missie is om mensen vrij te leren spreken onder alle
omstandigheden. 

Overal kunnen spreken zoals je spreekt onder vrienden of familie. Je praat
gemakkelijk en alles gaat vanzelf. Je bent authentiek, ontspannen en iedereen
hangt aan je lippen. Dát, maar dan op ieder moment dat jij wilt.

We geven trainingen in spreken, verhalen en gedrag. Dit doen we vanuit onze
achtergrond als fysiek acteur en cabaretier. We hebben theatertechnieken
vertaald in een methodiek die voor iedereen die moet spreken of een verhaal
moet vertellen van waarde is. 

 



Aannames

Bij jonge leidinggevenden komt er niet altijd uit wat er in zit. 
Ze zijn inhoudelijk doorgegroeid en hebben niet geleerd hoe hun nieuwe   
rol te dragen
Opleiding in spreken (en hoe je overkomt in situaties) is minimaal en blijft
achter bij de theoretische/inhoudelijke kennis die zij hebben
De opleidingen die zij wel gevolgd hebben over spreken, presenteren en
vorm waren te algemeen en hebben hen niet geleerd wat voor hen
persoonlijk de beste manier is
Op de middelbare school, tijdens hun studie of in hun werk is er geen of
weinig aandacht aan besteed aan de vorm van je boodschap. 

Voordat we dit onderzoek starten zijn we bij onszelf nagegaan: wat denken
we nu al te weten over wat jonge leidinggevenden in de weg zit om over te
komen zoals zij willen? 

Kortom, met de volgende probleemstelling zijn wij aan de slag gegaan: 

Jonge leiders weten wat ze willen zeggen, maar niet hoe ze dit kunnen doen
op een manier die bij hen past.

 



Methode

Financiële sector
Recruitment & marketing
IT & Tech
NGO's
Duurzaamheid
Culturele sector
Overheidsdiensten (politie, gemeenten)

Via een vragenlijst op LinkedIn (20)
Via telefonische interviews (10)

We hebben voor dit onderzoek met 30 jonge leidinggevenden gesproken uit
de volgende branches: 

We hebben deze voor ons nog onbekende leidinggeven uit verschillende
branches via LinkedIn benaderd. De data hebben we op twee manieren
verzameld:

 



Resultaten

We hebben 5 scoringsvragen gesteld met een cijfer tussen 1 en 10. Stellingen
waarin zij zich wel of niet herkenden en in welke mate (1 staat voor zeer
weinig, 10 voor zeer veel). Daarnaast hebben we 3 open vragen gesteld. 

1. Ik ben opgeleid/begeleid/getraind in hoe ik overkom en hoe ik spreek. 

2. Ik ervaar spanning/stress voor presentaties of meetings.

3. Ik besteed (voor mij) veel tijd aan de voorbereiding: alles is tot in de puntjes
uitgezocht.

4. Mijn ideeën komen net zo over zoals ik ze heb bedacht.

5. Ik heb het gevoel serieus genomen te worden.

6,7

4,6

6,1

6,9

7,8



Resultaten

Drie open vragen
6. Heb je stappen gezet om jezelf op bovenstaande punten te ontwikkelen en
    zo ja: wat hebben ze opgeleverd?

7. Wat zou je willen bereiken op dit gebied? Beschrijf je doel.
 
8. Wat is op dit moment je grootste uitdaging wanneer je moet presenteren?

Antwoorden

Wat ons met name opvalt is hoe goed de ideeën van deze groep  overkomen.
Leidinggevenden geven zichzelf een 6,7 in hoe zij zijn opgeleid in spreken en
hoe ze overkomen. En een 6,9 in hoe goed hun ideeën overkomen zoals zij ze
hebben bedacht. Terwijl je toch verwacht dat je als jonge leider in staat bent
je idëeen over te brengen zoals je ze hebt bedacht. Minstens een 8. Daar zit
dus echt een verbeterpunt voor sommigen. Wij kennen deze groep als
ambitieuze professionals die beslist niet genoeg nemen met minder. 
Je zit op een belangrijke positie in je organisatie, moet leiding geven aan waar
een team of organisatie naartoe moet, dus het is van groot belang dat je je
ideeën goed kan overbrengen. 



 
 1. Ze gebruiken te veel vakjargon, gaan te snel voor hun
medewerkers, lopen te veel voorop.             
 Ze omschrijven dit als volgt: “Ik vind het moeilijk me aan te passen aan de
manier van denken van mijn doelgroep en kan daardoor te snel door de
materie heen gaan.”
 
 2. Ze ervaren spanning bij het spreken voor het hoger management
of mensen hoger in de organisatie. 
“Ik zou wel zelfverzekerder willen overkomen, met name bij mensen die wat
hoger in de organisatie zitten, mensen van het management team, etc.”
 
3. Mensen zien het niet van buiten aan de jonge leidinggevenden
maar ze ervaren behoorlijk wat stress en zenuwen van binnen.
Ze omschrijven dit als volgt: “Indien ik mezelf niet goed kan voorbereiden
slaat de stress en paniek toe.” En: “I still get nervous and feel rushed.
Surprisingly, that's not what the audience perceives, so I'm looking to learn
how to feel less nervous for myself.”
 
4. Jonge leidinggevenden reageren nu vaak op de automatische piloot
op spanning. “Zo reageer ik nu eenmaal,” hun gedrag overkomt hen.
“Ik wil mezelf meer serieus nemen, maak nu grapjes om mezelf te
ontkrachten, ik zou het onder loep willen nemen om dat te verminderen.
Grapjes kan en mag, maar niet als verdediging.”  

5. Jonge leidinggevenden bereiden zich óf teveel waardoor ze niet
meer als zichzelf spreken. Óf ze improviseren, maar hebben te weinig
structuur in hun verhaal. 
Iemand beschreef als leerdoel: “Met name de balans tussen het goed
voorbereiden (waardoor ik merk dat ik heel erg vasthoud aan wat ik heb
voorbereid) en het spontaan vertellen (maar ga dan zo veel mogelijk
vertellen).”

De 5 grootste obstakels van jonge leiders



Conclusie
Als we naar de antwoorden kijken valt ons een paar dingen op. We geven
onze kijk op waar de risico’s liggen en waar de winst zit.
 
Spanning en stress van binnen 
Jonge leidinggevenden ervaren stress en spanning ondanks dat veel van hen
eerder trainingen hebben gevolgd. Als leidinggevende hebben ze vaak
coaching gehad en wat ervaring met spreken en presenteren opgedaan. 
Je ziet niet van de buitenkant aan hen dat ze veel stress en spanning ervaren.
In de interviews gaven ze echter aan van binnen wel degelijk stress en
spanning te ervaren en hier graag van af te willen. Het spreken voor hoger
management of belangrijke stakeholders zorgt direct voor meer druk. Daarin
voelen zij zich onzekerder en minder serieus genomen.

Wat zijn de risico’s?
Dat jonge leidinggevende toch veel spanning en stress ervaren in hoe ze
overkomen is een probleem. Voor henzelf, hun werkplezier en de energie die
ze investeren. Dat je niet aan hen ziet wat zich vanbinnen afspeelt maakt het
een nog groter risico voor organisaties en bedrijven. Overspannenheid of
burn-out zijn worden mogelijke risico’s. Plus, om goed je mensen te kunnen
leiden is het van belang jezelf als leider goed te kennen, te weten hoe je
overkomt. 

Afstemmen op je luisteraars
Wat ons daarnaast opvalt gaat over ‘hoe ze aansluiten bij degene tegen wie
ze spreken.’ ‘Afstemmen op de luisteraars’ kennen wij al wel vanuit onze
spreektrainingen, maar voor deze groep ligt het genuanceerder dan wij
dachten. Juist door hun inhoudelijke expertise zijn ze leidinggevende
geworden, maar hierdoor kunnen ze ook verzanden in vakjargon of te snel
gaan. De balans tussen informatie overdragen enerzijds en je spreekstijl
aanpassen op je luisteraars anderzijds wordt moeilijk gevonden. Tijdens het
spreken je aandacht in de juiste mate verdelen tussen je inhoud en je vorm is
het  belangrijkste leerpunt om hier mee om te gaan. 



Balans tussen voorbereiden en improviseren
Wat hiermee samenhangt is de balans vinden tussen voorbereiden en
improviseren. Jonge leidinggevenden moeten veel presentaties en praatjes
geven, veel meetings inleiden. Ze hebben niet altijd de tijd om dat tot in detail
voor te bereiden. Maar als ze het ‘gewoon improviseren’ heeft het weer te
weinig structuur en wordt hun boodschap minder helder. Ze geven aan
gebaat te zijn bij een routekaart die hen helpt om van een idee naar een
verhaal of presentatie te komen. Iemand stelde: “Een routekaart met heldere
stappen, die je kan aanpassen voor korte of lange presentaties of verhalen en
waarin er ook ruimte blijft voor wie jij bent.“ 
De twee manieren die nu vaak werden aangedragen zijn: alles uitschrijven,
instampen en reproduceren (alles op inhoud) of improviseren (alles op
relatie). Deze groep zou enorm gebaat zijn bij een middenweg.

Jonge leiders willen het altijd heel goed doen
En dat is de kern van het probleem. Ze ambiëren een resultaat waarvan ze
niet weten hoe ze het moeten bereiken. 
 

 



Advies

De spreker wordt in het proces van communiceren enkel gedreven door
het beoogde resultaat. Dit verhoogt de druk en speelt onzekerheid in
de hand.

De spreker stelt onhaalbare doelen voor zichzelf: 'Management
overtuigen,' 'M'n team inspireren,' 'Dit idee verkopen!'

De spreker levert in op geloofwaardigheid en authenticiteit omdat hij/zij/x
in de poging zichzelf goed neer te zetten anderen na gaat doen, maar
niet weet hoe die anderen dat doen. Ze kopiëren een resultaat maar
missen de bagage, ervaring en nuance. Dat voelen de luisteraars.

Wat deze jonge leiders missen zijn handvatten om het resultaat te bereiken
dat ze willen. Ze hebben een goed idee van wat ze willen en hoe dat er uit
ziet: 

'Op een ontspannen, authentieke manier in verschillende situaties -van
teamleden tot hoger management- zelfzeker, inspirerend en effectief
overkomen.'

Wanneer het resultaat helder is maar de stappen om daar te geraken nog
niet zijn ontwikkeld gebeurt een aantal dingen, die wij kennen uit onze
trainingen:

       

 

 

Wel eens zenuwachtig gevoeld? Dan helpt het weinig om tegen jezelf te
zeggen 'Ontspan!' Sterker nog, je gaat jezelf afrekenen op het gebrek aan
ontspanning en maakt het je zo alleen maar moeilijker. 

Neem een voetballer: die is niet alleen bezig met scoren, anders zou die
vanaf elke positie op het veld richting het doel schieten. Meestal mis. Hij
moet het veld analyseren, voorzetten geven, tegenspelers passeren, etc.

Kijk maar eens naar dit fragment en dit fragment. In het eerste doet
onze koning 'een koning na' en in het tweede spreekt hij vanuit zijn
eigen kwaliteiten. Veel sterker.

https://www.youtube.com/watch?v=SWLyu_F35W4&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=-YHu9XV_UO8&t=325s


 Creëer keuzeruimte 

De eerste stap die deze groep jonge leiders moet zetten is procesgericht aan
de slag met hun spreken. Ze hebben heldere, uitvoerbare opdrachten nodig
die samen optellen tot het gewenste resultaat. 

Drie stappen uit ons Keuzemodel die ze kunnen zetten om meer controle op
het proces te krijgen zijn:

1.
Bouw tijdens het spreken rustmomenten in waarop je bewust invloed uit
kan oefenen in hoe je overkomt. De neiging is bij twijfel te versnellen en extra
gas te geven: het tegenovergestelde is nodig. 

   2. Maak een keuze
Ontwikkel en onderzoek je eigen mogelijkheden binnen stemgebruik,
houding/ruimtegebruik en interactie met de luisteraars. Wees vervolgens
specifiek en helder in hoe je die in wilt zetten: zo hou je jouw subdoelen
uitvoerbaar en overzichtelijk. 

  3. Voer de keuze uit zonder commentaar
Doe wat jij je hebt voorgenomen zonder te twijfelen aan je eigen keuze.
Hoe beter je de eerste twee stappen hebt uitgevoerd, hoe makkelijker dit is. 

De eerste stap



Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek!
 

In een gesprek van 45 minuten onderzoeken we met elkaar waar jouw
grootste obstakels zitten als spreker en jonge leider. Wat je daarin wilt

bereiken en of wij je kunnen helpen om dat te bereiken.
 

Een strategiegesprek kan je hier plannen. 
 

We kijken er naar uit je te spreken. 
 

Groet.
 

Maarten, Sus en Jochem
 

 

Wil je weten hoe jíj als jonge leider kan spreken als een baas? 

Meer weten over spreken als jonge leider? 
Volg ons op Instagram, LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief. 

https://calendly.com/presentu/volgende-stap-gesprek-45-minuten
http://eepurl.com/g9Lsbb
https://www.instagram.com/presentu_training/
https://www.linkedin.com/company/presentu
http://www.presentu.nl/

