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Voorwoord  

Het is mij een genoegen om een voorwoord te schrijven 

voor Winston E. Scholsberg’s boek Master Your Story 

Master Your Influence. Winston is voor mij een rolmodel 

en ik heb veel van hem geleerd. 

 

Ik zag Scholsberg voor eerst als drummer, toen hij met 

een band een aantal covers speelde van Jimmy Hendrix. 

Ik ben een groot fan van Hendrix én van drummen. 

Hoewel mijn muzikale talenten niet verder reiken dan het 

indrukken van de ‘play’-knop op mijn iPod, heb ik vanaf 

jongs af aan gedroomd een drummer te zijn en in een 

band te spelen. Ik had een enorme bewondering voor 

drummers en Scholsberg is absoluut een topper op dat 

gebied. 

 

De link naar ‘public speaking’ kwam later. Het duurde 

even voordat ik door had dat Scholsberg  

multi-getalenteerd was. Daar zat nog een ander lijntje 

tussen. Hij nodigde me uit om kennis te maken met zijn 

tante, een bijzonder mens. Wat ze doet, is niet eenvoudig 

uit te leggen. Zij is een soort helderziende, sjamaan, 

medium; kortom een wijze oude vrouw. Op haar advies 

ben ik naar Suriname gegaan om daar in het oerwoud 

een speciaal ritueel mee te maken dat drie dagen duurde 

en dat mijn leven ingrijpend heeft beïnvloed.  
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Ik ben vanaf dat moment veel meer open gaan staan voor 

mijn eigen roots, die teruggaan naar Afrika en via mijn 

DNA nog steeds in mij vibreren. 

 

In die periode ben ik erachter gekomen, dat Scholsberg 

ook een super goed public speaker is; iemand die 

iedereen van jong tot oud kan boeien met zijn manier van 

vertellen en presenteren. Het deed me denken aan hoe 

Indiase fluitspelers een cobra in trance kunnen houden, 

urenlang. 

 

Ik was zelf een redelijk begaafd en passievol spreker en 

had in mijn dertigjarige carrière heel veel begaafde 

sprekers gezien. Maar niemand kwam ook maar in de 

buurt van Winston. Ik plaatste dit wonderbaarlijke talent 

direct in de box van aangeboren talenten, niet te leren 

voor gewone stervelingen als ik. Het was dan ook een 

openbaring te horen dat Scholsberg zei: ”Iedereen kan dit 

leren!” 

 

Ik heb Scholsberg direct op de proef gesteld en hem 

uitgenodigd om een groep van 150 man een maand lang 

te begeleiden, gedurende een ‘bootcamp’. Het was een 

vierweekse workshop in Veldhoven (Nederland), waar 

deze groep getraind zou worden in een scala aan 

vaardigheden: hypnose, NLP, storytelling, dansen en 

fysieke training, zoals yoga, Russische gewichtstraining 

en aerobics. 
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Winston had dagelijks anderhalf uur om een groep, 

variërend van teenagers tot en met vaardige trainers, te 

onderwijzen in zijn ‘storytelling’. Het was ongelooflijk om 

hen zo snel te zien groeien in hun manier van 

presenteren. Zelfs zij die geen enkele ervaring of training 

in presenteren hadden, ontwikkelden in enkele weken tijd 

een enorm zelfvertrouwen en charisma, dat zij zelf niet 

voor mogelijk hadden gehouden. Maar het was nog 

interessanter om te zien dat zelfs de ervaren sprekers 

zoveel waren vooruitgegaan.  

  

In hun reflectie verklaarden zij unaniem dat ze na de 

training constateerden dat zij bij de start van de bootcamp 

beginnelingen waren, vergeleken met hun niveau na de 

training. Terwijl ze toen dachten dat ze best vaardig 

waren in public speaking. 

 

Ik kan die ervaring volmondig beamen en dat is ook mijn 

boodschap voor eenieder die dit leest: ook al denk je een 

goede of redelijke spreker te zijn, het kan veel beter! 

 

En ‘veel beter’ betekent dat je overredingskracht 

substantieel kan worden verbeterd. Jouw presentatie is 

de weergave van je ontwikkeling, van wie je bent en wat 

je durft te laten zien. Hoe wij ons presenteren, 

vertegenwoordigt niet altijd onze passie, onze intelligentie 

en vooral niet ons hart. Omdat we niet hebben geleerd te 
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spreken vanuit onze werkelijke kracht. We hebben op zijn 

best wat kunstjes geleerd.   

 

Veel methodieken en technieken zijn gebaseerd op vaste 

modellen (niet op eigen kracht) en veel trainers die 

volgens deze methodieken werken, voelen vaak zelf aan 

dat zij het beter kunnen. Door de jaren heen ben ik door 

heel wat trainers benaderd om stage bij me te lopen met 

vragen als: ‘Hoe kan ik beter leren presenteren? Hoe kan 

ik krijgen wat jij hebt?’. 

 

Ik heb wereldwijd diverse prijzen ontvangen voor 

presentaties en dat heeft meer deuren geopend dan wat 

dan ook. Puur door mijn manier van presenteren, heb ik 

meer geld verdiend dan vele anderen. Zelfs in Amerika 

(waar ik woon) ben ik diverse keren gevraagd om keynote 

speaker te zijn op conferenties, vanwege mijn spreek- en 

presentatievaardigheid.  

 

Als ik terugkijk, zie ik mijn presentatiekracht in 3 fasen:  

 
Fase 1: Informatie overbrengen. Dit heb ik lang gedaan 
en dat was okay; mijn toehoorders waren artsen en zij zijn 
gewend aan saaie presentaties. 

 

Fase 2: Presenteren (public speaking): ik moest leren in 

korte tijd grote groepen mensen te raken en in beweging 

te brengen, oftewel te motiveren. Dat kan zijn om hun 
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leven te veranderen of om een product te kopen dat hun 

leven gaat veranderen. Ik heb de nodige cursussen 

gevolgd om dit te leren, onder andere NLP. 

 

Fase 3: Inspireren: dit is de zogenaamde ‘wow-factor’ 

wanneer je een staande ovatie krijgt of als je publiek zo 

ontroerd is dat een aantal een traantje wegpinkt.  De 

‘wow-factor’ geldt ook wanneer je mensen kunt bewegen 

om motivatie (drive) in zichzelf te vinden of wanneer 

iemand zich jaren later nog herinnert dat je hem diep in 

het hart hebt geraakt. 

 
Winston kan jou helpen om als vanzelf in fase 3 te 
komen. Dan weet je zeker dat jouw boodschap aankomt 
waar deze thuishoort: recht in het hart van je toehoorder. 
 
Daarom raad ik een training volgens de WES-methodiek 
aan. En vanzelfsprekend dit boek. Scholsberg is iemand 
die het maximale in jou naar boven kan halen. 
 

Ik wens je toe, dat je met de WES Methode heel veel 

mensen mag inspireren! 

 

Roy Martina 

Trainer/Coach 
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Welkom bij Goals Academy! 
 
Je leest nu ‘Master Your Story, Master Your Influence’. 
Het handboek bij de basistraining van de WES 
Methode. 
 

Om te beginnen wil ik mijn waardering uitspreken voor 

het feit dat je de stap hebt gezet om deze training te 

gaan doen. Je investeert één weekend van je leven om 

samen met mij te ontdekken hoe je communicatief 

(verbaal en non-verbaal) nog succesvoller kunt zijn. 

 

In deze training ontdek je hoe jij een betere 

verhalenverteller kunt worden. Jij staat straks sterker 

en beter voor een groep en kunt jezelf beter 

presenteren. Je zult veel meer zelfvertrouwen en 

overtuiging uitstralen. 

 

Ben je nu al een goede, al dan niet professionele 

spreker, of wil je jouw communicatievaardigheden 

verbeteren? Dan zal deze training je in razend tempo 

vooruit helpen om het beste uit jezelf te halen. De 

kracht van optimale presentatie en persoonlijke 

communicatie schuilt in de kunst van ‘storytelling’. Hoe 

vertel je een goed verhaal zo dat iedereen luistert?  

 

Volgens onderzoekers (Yoder-Wise & Kowalski, 2003) 

is de kunst van het vertellen van een verhaal 

(storytelling dus) gebaseerd op dezelfde vaardigheden 
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en gereedschappen als het geven van een krachtige 

presentatie. Bij beiden geldt: de inhoud en de stijl zijn 

belangrijk. Deze training helpt je om aan de inhoud en 

de stijl van jouw verhaal te werken. De training is 

uitdagend en inspirerend en biedt veel handvatten en 

oefeningen.  

 

Mijn motto is: ‘Use it, or lose it’. 

 

Na de training bezit je een gereedschapskist vol 

vaardigheden en heb je een persoonlijke transformatie 

ondergaan: van goede spreker naar meesterverteller. 

Het enige dat je hoeft te doen, is samen met mij het 

maximale uit jezelf halen om zo het maximale resultaat 

te halen uit de doelen die je stelt. 

 

Houd dit boek bij de hand als handboek of bijlage bij 

de feitelijke training. Blijf de oefeningen herhalen. 

Maak je de handvatten eigen. De rest komt vanzelf. 

 

En maak veel plezier! Een glimlach is de basis voor 

succes en lachen is gratis.     

 

Winston E. Scholsberg 
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Testimonial  
 
 

“De kinderen moesten erg om Winston lachen en 

hadden het er ’s middags nog over. Bovendien was 

iedereen erg positief en enthousiast over hoe Winston 

het deed. Het was dan ook niet alleen een voorstelling 

voor de kinderen…” 

 

Docente St. Aloysiusschool 

 

 

 
Een voorstelling voor 300 kinderen in Delft in 2002. 
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Optreden van Winston's Muziekschool voor 1500 enthousiaste 
kinderen in Rotterdam. 
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Inleiding: Presenteren kun je leren 

Al ruim voordat je het podium op moet, voel je je 

handen koud worden en lijkt je tong wel schuurpapier. 

De zenuwen gieren door je lijf. Wat als je niet uit je 

woorden komt? Tips van presentatiecoach Winston E. 

Scholsberg om zonder nervositeit toppresentatie te 

geven. 

DOOR GUIDO CASTAGNA 

De ellende begint al op de basisschool. Nadat je een 

handleiding hebt gelezen over vrachtauto's of je 

favoriete huisdier, krijg je de opdracht om tegenover je 

joelende klasgenoten een spreekbeurt te geven.  

Vaak al reden genoeg om wit weg te trekken. En 

anders verdwijnt de kleur wel van je gezicht als je – al 

dan niet met spiekbriefje – op de plek van je meester 

of juf staat om je verhaal te doen. Later wordt pas 

duidelijk waarom je jonge, tere kinderziel aan deze 

nare ervaring wordt blootgesteld. Het is de eerste 

voorbereiding op allerlei presentaties die je in je leven 

moet geven; tegenover klanten, collega's, vrienden of 

familie. Je kunt op zo’n moment zo verstijfd raken door 

de zenuwen dat er geen woord meer over je lippen 

komt. Je eerste spreekbeurtervaringen kunnen helpen 
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om dat te voorkomen, maar zijn meestal alweer lang 

vergeten als je opnieuw op het podium staat. 

Coach Winston E. Scholsberg geeft daarom 

presentatietrainingen aan iedereen die al bij het woord 

'presenteren' in de stress schiet. Met praktische tips 

versterkt hij het zelfvertrouwen en maakt succesvol 

presenteren makkelijker. 

 
Vier adviezen van Scholsberg op een rijtje: 

 

Lichaamstaal 

 

Volgens Amerikaans onderzoek uit de jaren zeventig 

zijn de woorden die je gebruikt om iemand te 

overtuigen maar goed voor zeven procent van je 

overtuigingskracht.  

Hoe je die woorden uitspreekt – je intonatie en en de 

snelheid waarmee je praat – bepaalt voor 38 procent je 

overtuigingskracht. De overige 55 procent komt uit je 

fysieke presentatie. Dat betekent dus dat, wat je ook 

doet, je houding en manier van bewegen de grootste 

kracht hebben. Daar moet je dus over nadenken. Als je 

opkomt, overtuig je al voor 55 procent. Of niet 

(Mehrabian, 1972).  Deze cijfers komen naar voren uit 

een specifieke onderzoekssituatie en zijn daardoor niet 

generaliseerbaar.  
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Uit recenter onderzoek blijkt echter ook dat non-

verbale communicatie erg belangrijk is bij 

communicatie (Ambady & Rosenthal, 1992, 1993). Ik 

ben overtuigd dat non-verbale communicatie super 

belangrijk is.  

Ik ben geen wetenschapper ik hou mij niet bezig met 

wetenschap. Uit mijn praktijk als Public Speaking 

Architect heb ik wel ontdekt dat je een goede basis 

moet hebben voor je non-verbale communicatie 

voordat je begint te spreken. Vandaar dat er een 

verdieping is gekomen in de eerste stap van de WES 

Methode, de WES STANCE.  

Als ik coach, vraag ik mensen altijd om te gaan te 

staan. Daarbij gaan ze vaak hangen of ze weten niet 

wat ze met hun handen moeten doen. Ik zeg dan: 

“Laat je hoofd tegen je handen zeggen: doe dit of doe 

dat”. De mensen kijken me dan vaak verbaasd aan. 

Maar ze vergeten dat zij de baas zijn over hun lichaam. 

Je kunt zelf bepalen wat je met je handen doet. En het 

maakt echt een dramatisch verschil of je met je handen 

over elkaar staat, of ze beweegt om je woorden kracht 

bij te zetten. 
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Omgaan met zenuwen   
 

Zenuwen zijn iets interns. Je zegt tegen jezelf dat je 

(nog) niet goed genoeg bent. Bereid je daarom goed 

voor, zodat je van jezelf weet dat je het kunt. Let ook 

op je ademhaling. Adem van tevoren een paar keer 

één seconde in door je neus, houdt twee seconden 

vast en adem vier seconden uit door je mond.  

Zorg dat je met je buik ademt, niet met je borst. Als je 

dat doet, haal je bewust adem. Net als dat je bewust 

beweegt. Daar word je rustig van. Er komt meer 

zuurstof in je lichaam en je krijgt meer energie. Je 

ontspant je en daardoor heb je veel minder kans om 

zenuwachtig te worden. Door op deze manier adem te 

halen, krijg je ook meer lucht in je longen, waardoor je 

meer adem hebt om te praten. Verder formuleer je je 

zinnen beter omdat je meer controle hebt over je 

ademhaling. 

 
Tekst vergeten  
 

Je vergeet je tekst nooit echt. Er kan iets gebeuren 

waardoor je even de draad kwijt bent. Iemand uit het 

publiek stelt bijvoorbeeld een vraag waardoor je bent 

afgeleid. Maar dat hoef je niet te laten blijken. Als je 

het even niet meer weet, kun je aan je publiek vragen 

waar je ook alweer was gebleven. Test je publiek, 

maak het interactief. Geef je antwoord op een vraag en 
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weet je niet meer wat de vraag was? Vraag dan 

gewoon 'Wat was je vraag ook alweer?' Daar is niets 

ergs aan. Wat je beter niet kunt doen is zeggen: 'Oh 

wat stom, ik weet helemaal niet meer waar ik het over 

had.' Daarmee verlies je het vertrouwen van je publiek. 

 

Scan je publiek 

 

Kijk je publiek aan, maak oogcontact. Kijk naar de 

mensen, laat je blik langs hen gaan, scan ze. Doe dat 

ook met de mensen achter in de zaal. Dat doen 

artiesten ook. Die willen het totale publiek bij hun 

optreden betrekken.  

Kinderen achterin het lokaal zijn ook je leerlingen, 

mensen achterin de zaal hebben ook betaald om naar 

je te luisteren. Mensen moeten merken dat je ze 

aankijkt en dat je daar moeite voor doet. Als je 

oogcontact maakt en dat onderhoudt, kun je je publiek 

beter boeien en gemakkelijker overtuigen (Beebe, 

1974). 

 
 
Testimonial 
 

"Ik heb Winston leren kennen als een bijzonder 

vriendelijke, integere en open persoonlijkheid. Winston 

is goed in staat gebleken om zijn toehoorders met zijn 

directheid, maar ook met zijn zorgvuldigheid een 
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spiegel voor te houden. Ik heb er erg veel aan gehad. 

Hij heeft mij beslist nieuwe inzichten bezorgd en een 

andere wijze van presenteren laten zien. Het is jammer 

dat de sessies zijn afgelopen. Ik had nog veel meer 

kunnen leren van Winston. Ik zal hem zeker blijven 

volgen!" 

 

Marcel Wentink, werkzaam bij Agis Zorgverzekeringen 
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Een goed verhaal is het hele werk 
 

Ik schrijf dit handboek omdat ik tot het besef ben 

gekomen dat ik mijn ervaringen en inzichten op papier 

moest zetten om jou te helpen werkelijk het verschil te 

maken. 

 

Na meer dan negenduizend voorstellingen als 

verhalenverteller, honderden optredens als muzikant 

en honderden trainingen en seminars is mij één ding 

duidelijk geworden: mensen vinden het leuk om te 

leren of een training te volgen. En sommige mensen 

vinden het nog leuker om daarnaast een naslagwerk te 

hebben. De informatie die ze tijdens de meeste 

seminars en workshops krijgen is zoveel dat ze met 

veel moeite tien procent daarvan opslaan en soms of 

misschien vaker zullen toepassen. 

 

Ik ben zelf ook zo’n leerling. In de workshops of tijdens 

seminars ben ik één van de ijverigsten. Maar het is 

moeilijk om het allemaal te bevatten of te onthouden. 

Eenmaal thuis ben je al aardig wat vergeten. 

 

Tony Robbins gaf mij een leuke tip in zijn training 

‘Mastering influence’. Zijn formules en oefeningen die 

je kunt doen voor een zakenmeeting of een ander 

moment waarop je sterk en zelfbewust wilt zijn, zijn 

beknopt gebundeld in een geplastificeerde pocket.  
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Dit handboek zorgt ervoor dat ik altijd bewust ben van 

het feit dat ik met verbale en non-verbale 

communicatie een ander beïnvloedt en dat een ander 

mij daarmee beïnvloedt.  

 

Dagelijks, bij vrijwel elk onderling contact en in elke 

situatie, vertellen we een verhaal. Helaas spreken veel 

mensen niet met ‘opzet’. Daarmee bedoel ik dat zij zich 

niet bewust zijn van hun verbale en non-verbale 

handelingen. Dus om het simpel te zeggen: ze praten 

maar raak en bewegen er maar wat bij. Met de training 

en dit handboek zal het voor jou straks veel 

gemakkelijker zijn om een verhaal goed te vertellen.  

 

Volledig bewust en met de juiste balans in verbale en 

non-verbale technieken. Optimaal resultaat bereik je 

door een live training te combineren met dit boek. Maar 

het boek biedt met en zonder live sessies de nodige 

informatie en handvatten.  

 

Als ik terugkijk op mijn loopbaan als drummer, danser, 

verhalenverteller, presentator en coach kom ik steeds 

hetzelfde thema tegen. Ik moet aan potentiële klanten 

of opdrachtgevers vertellen wat ik voor de kost doe.  

Hoe beter en overtuigender ik dat doe, hoe meer 

klanten ik krijg. Zo groeide mijn ambitie om in elke 

omstandigheid of situatie mezelf goed te kunnen 

presenteren.  
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Aan de telefoon of face to face, in een kleine of in een 

grote groep. Heb ik één minuut, dan moet ik een 

verhaal hebben, heb ik vijf minuten of een half uur, dan 

moet ik ook een passend verhaal hebben. Ik ontdekte 

dat ik mezelf als een product zie, in de goede zin van 

het woord. En dat product moet aan de man worden 

gebracht, het moet worden verkocht. Ik werd daar 

steeds beter in. Ik ben dan ook niet meer kurkdroog 

aan het verkopen, maar altijd met overtuiging aan het 

vertellen over mijn product, mijn doelen en plannen. 

 

Vandaar mijn quote: ‘Don’t sell, tell’ 

 

Ik bel regelmatig mijn netwerk rond om te horen wat ik 

voor ze kan betekenen. Daardoor weten zij ook wat ze 

voor mij kunnen beteken. Op die manier heb ik veel 

zaken voor elkaar gekregen.  Mijn collega’s 

(muzikanten/vertellers/coaches) vragen zich vaak af 

hoe ik dat voor elkaar krijg. Het antwoord is simpel. 

Alles staat en valt met een goed verhaal. Dat is en blijft 

zo. 

 

Ik wil hiermee niet zeggen dat het altijd lukt. Maar met 

vallen en opstaan, met leren, verbeteren en 

ontwikkelen en met een goed afgewogen verhaal, 

wordt het steeds gemakkelijker.  
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Vanzelfsprekend werd het nog gemakkelijker toen ik 

presentator en verteller van Anansi verhalen werd. Ik 

kreeg daarmee een nog beter beeld en inzicht in het 

belang van een goed verhaal. Het verschil is dat men 

mij nu betaalt om te spreken. Dan moet je dat zeer 

gericht doen. 

 

Zo groeide ik uit van artiest en muzikant tot meester-

verteller en presentatiecoach. Met een eigen stijl en 

methodiek. Mijn handvatten en presentatietechnieken 

deel ik graag met jou. Zodat ook voor jou een goed 

verhaal voortaan niet het spreekwoordelijke halve werk 

meer is. Met een goed verhaal realiseer je bijna ieder 

persoonlijk of zakelijk doel. Zonder veel moeite, omdat 

je je het verhalen vertellen en bewust en gericht 

spreken eigen hebt gemaakt. Ik noem dat ‘met opzet 

spreken’. 

 

Mijn tip is om je dromen uit te spreken. Durf te praten 

over je wensen en spreek je uit als je een mening hebt. 

Hou die niet voor jezelf uit angst voor weerstand, of 

wat voor andere reden dan ook. En als je iets nieuws 

hebt geleerd, deel het tenminste met één persoon. Op 

die manier merk je of je het al snapt en maak je je snel 

nieuwe skills eigen. 
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“Ik weet nog dat ik een jaar of dertien was en naar een 

repetitie van de band Population Construction zat te 

kijken. Ik genoot enorm van de muziek en van de 

aandacht die de muzikanten kregen. Op een gegeven 

moment zetten ze een nummer in van Santana.  

Eén van de zangers pakte een koebel en speelde een 

ritme. Het klonk in mijn oren niet in de maat. Voor de 

duidelijkheid, ik had het zelf nog nooit koebel gespeeld. 

Na een minuut luisteren kon ik mij niet meer inhouden 

en ik zei tegen hem: “Dat doe je niet goed.” Hij was 

gelukkig groot genoeg om mij te vragen hoe het dan 

wel moest. Ik stond op, pakte de koebel en zijn 

drumstick en sloeg het ritme op de juiste wijze. Ik gaf 

hem de spullen terug en ging weer zitten. De andere 

zanger en tevens drummer Carlo Jones, zei: ‘Dat deed 

je goed. Als je dat kunt, kun je ook drummen. Zou je 

dat willen?’ Ik zei: ‘Nee, ik wilde het hem alleen maar 

laten zien en horen hoe het volgens mij moest, ik kan 

niet drummen.’ 

 

Gek genoeg was ik ervan overtuigd dat ik op de koebel 

kon spelen, dus dat deed ik gewoon. Maar ik had nog 

nooit gedrumd. Iemand anders moest eerst het 

vertrouwen in mij hebben en mij ervan overtuigen dat 

ik het in mij had om een drummer te zijn, of te worden. 

Om een lang verhaal niet nog langer te maken, 

aangemoedigd door Carlo ben ik achter het drumstel 
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gaan zitten. Ik was onzeker, durfde niet eens voor mij 

uit te kijken. 

 

Dat kwam later pas. Het punt is, als ik mijn mening niet 

had gegeven over de muziek, had ik misschien nooit 

de kans gekregen of het lef gehad om het drummen te 

proberen. Ik heb een paar maanden in die band 

gespeeld. We hadden vier of vijf leuke shows. Daarna 

heb ik in meer dan vijftig beroemde en minder 

beroemde bands mogen spelen als drummer. Zo zie je 

maar.” 

 

 
 

Mijn eerste optreden als drummer 1978 Den Haag.  
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Verhalen met een boodschap 

 
“Als je met opzet spreekt, zal men met opzet luisteren.” 

Winston E. Scholsberg. 
 

Verhalen kunnen ervoor zorgen dat een boodschap op 

een veel bredere en daardoor diepere manier bij de 

luisteraar binnenkomt dan een recht-toe-recht-aan 

mededeling. Een mooi verhaal met een boodschap 

heeft het ongekende effect dat de luisteraar zich 

aangesproken voelt en het vertelde gaat associëren 

met zijn eigen leven en beleving (Yoder-Wise & 

Kowalski, 2003). Een goede verteller zal zijn verhaal 

zo brengen dat het past in ieder leven. En dan komt de 

boodschap bij het gros van de luisteraars ook goed 

over. Het kan een motiverend of inspirerend verhaal 

zijn. 

 

Want door het verhaal goed te vertellen, kan de 

luisteraar zichzelf met de hoofdpersoon vereenzelvigen 

en lering trekken uit het verhaal. Zonder zich 

kwetsbaar op te stellen, zonder in conflict te raken en 

zonder de confrontatie aan te gaan met de verteller of 

de spreker. Mocht de hoofdpersoon uit het verhaal een 

bepaald probleem hebben dat hij of zij met vallen en 

opstaan oplost, dan kan de luisteraar meer inzicht 

vergaren en zo zelf ook tot oplossingen komen. Dat 
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gebeurt door op te gaan in het verhaal en niet vast te 

zitten in je eigen problemen.  

Door het verhaal goed te vertellen, heeft het als het 

ware een inspirerend en helend effect op je 

toehoorders. Via het verhaal praat je over probleem en 

uitdagingen die jij als trainer ook kent. Dat heeft ook op 

jou als trainer een helend effect en het schept een 

band met je publiek. En natuurlijk kun je via een 

verhaal ook over plezierige ervaringen praten om je 

publiek te inspireren. 

 

Een ander doel kan zijn gedragsverandering te 

realiseren bij jouw publiek en storytelling is daarvoor 

een geschikt middel (Hinyard & Kreuter 2006). 

 

De belangrijkste redenen om verhalen te gebruiken als 

je gedragsverandering wilt realiseren, een conflict wilt 

oplossen of doelen wilt bereiken, zijn: 

 

• Je komt eerder los van een vastgelopen eigen 

visie: 

• Je kunt gemakkelijker nieuwe inzichten integreren: 

• Je kunt anderen sneller bewust meenemen in een 

mogelijke oplossing of in een breder perspectief.  

 

Het geheim van het effect dat je bereikt met een goed 

verhaal is dat de boodschap - en daardoor ook 

oplossingen - via toegankelijke, diverse associaties in 
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het onderbewuste van de luisteraar binnenkomen. De 

luisteraar moet er zelf iets voor doen en krijgt het 

gevoel dat hij de oplossing zelf heeft gevonden. Dit 

veroorzaakt een krachtig en blijvend resultaat.   

Volgens de WES-methode is het daarom van belang 

om het verhaal aan te passen aan je publiek. Kijk en 

luister daarom steeds naar je luisteraars. Analyseer je 

publiek. Daar bedoel ik het volgende mee: je vertelt het 

verhaal niet aan jezelf. Jij kent het al. Het is belangrijk 

om rustig en gedragen te spreken. Vertel je het verhaal 

te snel, dan geef je de luisteraar niet genoeg tijd om de 

beelden en emoties of associaties bij jouw woorden te 

visualiseren. Het is dus van belang dat je altijd kijkt 

naar hoe het publiek naar je luistert en hoe ze 

reageren zodat het verhaal altijd maatwerk is (Yoder-

Wise & Kowalski, 2003). 
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Hoe begin je met vertellen? 
 

Iedereen heeft een verhaal, maar niet iedereen weet 

hoe je een verhaal moet vertellen. Kijk maar naar de 

voorvechters van goede doelen of naar politici. Zij 

hebben een goed verhaal maar weten vaak niet hoe ze 

dat bewust en met overtuiging moeten overbrengen. 

 

Ook in het zakenleven vertellen mensen hun verhaal 

en is het absoluut van belang om dat goed te doen.  

Bij Goals Academy zeggen we dan ook: Don’t sell, but 

tell. Natuurlijk is het uiteindelijke doel: Tell that you sell 

maar veel mensen investeren te weinig tijd in tell, het 

brengen van een goed opgebouwd verhaal. En dat 

maakt nou net het verschil tussen een doorsnee of een 

succesvolle verkoper of onderhandelaar. Die laatste 

heeft veel tijd in zijn verhaal gestoken en dat draagt bij 

aan effectieve en efficiënte professionaliteit.  

 

Er bestaan veel presentatietrainingen maar er zijn er 

maar weinig die zich verdiepen in de kunst van het 

vertellen. Nu weet je dat een goede verteller met 

overtuiging de mensen meekrijgt en beter kan 

beïnvloeden. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Kijk 

en luister maar naar leiders als Martin Luther King, 

Winston Churchill, Malcolm X en presidenten als 

Barack Hussein Obama, Franklin Delano Roosevelt en 

John F. Kennedy. 
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Kijk en luister eerst goed naar andere goede vertellers 

voordat je met jouw verhaal begint. Voorlezen is ook 

een goede start. Probeer te bepalen welke stijl bij jou 

past. Je zult snel merken dat de eerste drie zinnen van 

groot belang zijn. Begin daarom met het ordenen van 

je gedachten en het beheersen van je ademhaling. Met 

andere woorden; leer de zenuwachtige energie 

beheersen die iedereen die moet optreden voelt. 

 

Ik heb veel trainingen gegeven aan leerkrachten uit het 

basisonderwijs. Tot mijn verbazing gaf 70% van deze 

groep toe dat ze niet durfden te vertellen in de klas. Ze 

kozen de veilige weg door voor te lezen. Daar is op 

zich niets op tegen, goed voorlezen is altijd nog beter 

dan slecht vertellen. Vertellen heeft echter het voordeel 

dat je veel meer oogcontact hebt met je luisteraars. Je 

staat daardoor sterker in verbinding met je publiek, je 

ziet en hoort sneller en beter wat er gebeurt en wat 

voor effect jouw verhaal heeft. Waardoor je het verhaal 

en je stijl kunt aanpassen als dat nodig is. Maar dan 

moet je je verhaal wel goed kennen en weten hoe je 

het stap voor stap moet brengen. 

 

En nu komt het: ook jij kunt een goed verhaal vertellen! 

Vanaf vandaag. Na kijken en luisteren naar anderen en 

het voorlezen als praktische oefening, begint een goed 

verhaal dus met de vraag aan jezelf: Wat is mijn 
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vertelstijl? Op welke manier ga ik mijn verhaal 

vertellen? Onderzoek hierbij of je grappig bent op het 

moment dat je grappig wilt zijn. Of ben je juist serieus? 

En past dit bij het verhaal dat je wilt vertellen? Geen 

enkele stijl is dus fout. 

 

Je leert door je te verdiepen in hoe je normaal spreekt 

of vertelt, waar je aandachtspunten liggen en wat je 

kunt verbeteren.  

Bedenk vooraf wat je wilt vertellen, hoe je dit gaat doen 

en met welk doel. Word één met je verhaal en vooral: 

hou het simpel door het persoonlijk te maken en dicht 

bij jezelf te blijven. Gebruik zinnen die zo eenvoudig 

mogelijk zijn. Hierdoor bereik je bijna altijd meer 

mensen en je overtuigt ze eerder. 

 

We beginnen met de handvatten en oefeningen uit de 

training, op weg naar een goed verhaal of de perfecte 

presentatie, volgens de WES-Methode! 
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Statistieken over verbale en non-verbale 
communicatie 
 

Beïnvloeden 

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe mensen elkaar 

beïnvloeden en wij communiceren. Verbaal en non-

verbaal. 

 

Woorden 

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer je je focust op 

de woorden die je uitspreekt in plaats van hoe je die 

woorden uitspreekt, dat je slechts een klein deel van 

jouw publiek bereikt. Het is dan veel bla bla met weinig 

effect. 

 

Voorbeeld: 

Spreek de volgende zin uit in een rustig tempo, met 

een monotone stem en zonder emotie. 

 

"Ik zei niet dat hij het geld had gestolen." 

 

Omdat je de nederlandse taal spreekt begrijp je wat er 

bedoeld wordt. Maar de betekenis van deze zin kan 

volledig veranderen als je het volgende meeneemt in 

de vergelijking. 
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Geluid: T.T.V.K.V 

 

Non-verbale communicatie bestaat uit vele elementen, 

waaronder T.T.V.K.V. (Poyatos, 2002). Stel je voor, dat 

je onderstaande vijf punten kunt gebruiken door ze als 

volgt in de voorbeeldzin te veranderen en af te 

wisselen: 

 

1) Toon = hoog of laag 

2) Tempo = langzaam of snel  

3) Volume = hard of zacht  

4) Klankkleur = schel of warm   

5) Vibratie = trilling in je stem 

 

Waar ligt de naduk op? Door op een bepaald woord in 

een zin extra nadruk te leggen wordt de betekenis 

veranderd. 

 

Als voorbeeld gebruik ik de zin: 

“Ik heb niet gezegd dat hij het geld heeft gestolen.” 

 

Jouw invloed op de andere persoon verandert wanneer 

dezelfde zin hard uitspreekt in plaats van zachtjes. 

Hetzelfde gebeurt wanneer je de nadruk op een ander 

woord legt. Oefen dit voor jezelf door elke keer de 

nadruk op een ander woord te leggen. Tijdens de 

training kunnen we hier veel tijd aan besteden. Naast 

de woorden die we gebruiken om te communiceren 
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gebruiken we ook ons lichaam. En met ons lichaam 

communiceren we heel veel…... 

 

Non-verbaal: Bewegen of niet bewegen 

 

Naast de woorden die we gebruiken als we iets 

vertellen, hebben we ons lijf waarmee we ook 

communiceren. En dat heeft veel invloed op hoe je 

verhaal overkomt. We kunnen praten wat we willen, 

maar lichaamstaal en het samenspel tussen woorden 

en lijf zijn belangrijk voor hoe je overkomt. Met andere 

woorden, de invloed die je hebt op een ander wordt 

bepaald door zowel verbale als non-verbale 

communicatie en lichaamstaal speelt hier bij een grote 

rol (Ambady & Rosenthal, 1992). Sterker nog, volgens 

de WES-methode geef je (te) veel prijs over je 

werkelijke gemoedstoestand als je nog niet door hebt 

dat je kleine of grote ‘tics’ hebt. Tics zijn bewegingen, 

klein of groot, die je vaak onbewust gebruikt. Als je 

geen last hebt van een tic, kun je een bepaalde tic ook 

bewust gebruiken. Maar dan doe je dat omdat het op 

een bepaalde plek past binnen jouw verhaal. Ga maar 

voor de spiegel staan en kijk naar jezelf. Het liefst een 

grote spiegel, waarin je je hele lichaam kunt zien. 

Vertel jezelf een verhaal en let daarbij op of je 

bewegingen maakt waar je je eerder niet van bewust 
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was. Misschien vind je het al moeilijk om naar jezelf te 

kijken in de spiegel. Ik bedoel écht kijken.  

Dus kritisch en analytisch. Deze oefening helpt je om 

meer inzicht te krijgen in de vraag: ‘Wie ben ik en wat 

vertelt mijn lijf?’. Verder kun je een eventueel storende 

tic opmerken en proberen daar vanaf te komen. Via de 

spiegel kun je ook bewegingen instuderen die je 

verhaal juist ondersteunen en er geen afbreuk aan 

doen. 

 

Voorbeeldoefening 

Sta voor de spiegel, op ongeveer vijftig centimeter 

afstand en kijk jezelf recht in de ogen. Dit kan 

confronterend zijn, maar hou vol. Vervolgens haal je 

diep adem en bij het uitademen blijf je jezelf aankijken 

en zegt vragend: Wieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee? (In 

gedachten vul je dan aan:... ben ik?) Dat doe je drie 

keer. Doe dit drie keer per dag, veertien dagen lang en 

laat mij dan weten wat voor veranderingen in jouw 

gevoel over jezelf dit teweeg heeft gebracht. 

 

Bij gebrek aan een passpiegel waarin je jezelf volledig 

kunt zien, is een spiegel waarin je alleen je hoofd en 

ogen kunt zien overigens ook voldoende. 

 

We gaan nu door met de 7 belangrijkste basisstappen 

van de WES-methode.  
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Nadat ik 5 jaar lang managers en directeuren heb getraind in 
Cambodja ben ik gevraagd om de trainer te worden voor de CEO 
Master Club in 2015. 
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De WES-Methode in 7 stappen 
 
STAP 1 WES-STANCE: HOUDING 
 
 

A. Ga rechtop staan met je voeten op 

schouderbreedte. Je voeten wijzen naar voren. 

De bedoeling is dat je voeten recht staan. Als er 

een muur is, gebruik die om de stand te 

checken.  

 

Zorg dat je voeten parallel aan de muur staan. 

Bij de dames mogen de voeten ongeveer vijf 

centimeter naar binnen, in verband met het 

eventueel dragen van een rok. Zorg dat je 

voeten volledig contact maken met de grond. Je 

handen en schouders hangen los langs je lijf. 

Zorg dat je goed kunt aarden. Daarmee wordt 

bedoeld dat je het gevoel hebt dat je handen 

door de zwaartekracht zwaarder worden en 

naar beneden worden getrokken.  

 

Het kan ook zijn dat je lichte tintelingen in je 

vingers voelt. Wanneer je van de verzwaring of 

de tinteling bewust bent ben je in de WES 

STANCE. Laat vervolgens kabels of wortels uit 

je voeten de aarde ingaan die dan diep de 
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aardkern in graven om nog meer houvast te 

genereren en visualiseer daarbij dat je een 

stevige boom bent.  

 

B. Je kan in deze positie ook door de wortels 

positieve gedachtes bedenken die je meer 

kracht en zelfvertrouwen geven.    

 

Check in gedachten vanaf je hoofd tot je voeten 

of er spanning in je lijf of spieren is. Nu is het 

van belang om met opzet te bewegen of juist 

niet te bewegen. Zorg dat wanneer je wel 

beweegt dat je weet waarom je beweegt en wat 

de functie van het bewegen is.  

 

C. Adem nu diep in door je neus in laat daarmee je  

buik vollopen met zuurstof. Adem rustig uit door  

je neus en voel de ontspanning. Doe dit zeven  

keer achter elkaar. 

 

Oefening 1 

Begin de ontspanning bij je hoofd en de meer dan 
tachtig spieren in je gezicht, ogen en mond. Zorg dat er 
ook ontspanning in je kaken is. Houd je kaken van 
elkaar, je tong laat je rustig tegen je gehemelte rusten. 
Je brein geeft nu de opdracht aan je nekspieren en je 
schouders: ‘Ontspan maar mee, het is geweldig om zo 
ontspannen te zijn. Je doet het heel goed, ontspan nog 
veel meer.’ Bedenk hoe het zou zijn om nog meer te 
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kunnen ontspannen. Voel hoe je borstspieren en je 
buik ontspannen. Blijf rustig ademhalen door je neus. 
Weet dat je nu, via je brein, je ledenmaten aan het 
controleren bent. Besef hoe goed het voelt om dit te 
kunnen doen. Je bent bezig de prioriteit bij jezelf te 
leggen en tijd aan jezelf te besteden. Vervolgens zak je 
af naar je armen. Denk aan de meest ontspannen 
situatie die je je kunt voorstellen. Nu zijn je benen aan 
de beurt, focus je gedachten op je dijbenen en voel de 
ontspanning in je bovenbenen. Daal dan af naar je 
knieën, kuiten en enkels. 
Herhaal deze reeks en voel hoe ontspannen je bent. 
Belangrijk hierbij blijft je ademhaling, je brengt nog 
steeds via je neus de lucht naar je buik.  
Denk daarbij aan een goudkleurig licht dat je liefde, 
energie, vrolijkheid en kracht geeft. Hiermee verban je 
elke negatieve gedachte en focus je je op positieve 
gedachten. Stel je zelf de vragen: ‘Van wie houd ik? 
Waar ben ik trots op? Waar ben ik dankbaar voor?’. 
 
Bij elke uitademing visualiseer je dat je lichaam 
schoongewassen wordt met zuiver water. Het water 
reinigt je van alle frustratie, pijn, negatieve gedachten 
en negatieve overtuigingen.  
 
Neem een korte pauze van twee minuten voordat je 
aan oefening 2 begint. 
 
Oefening 2 
Ga zitten of staan en praat tegen je lijf. Voel je 
bijvoorbeeld ergens spanning, zeg dan dat het heerlijk 
zou zijn als dat deel van je lijf zich nu zou ontspannen. 
Je kunt beginnen door met je gedachten je lichaam te 
scannen. Begin bij je hoofd en voel of er spanning in je 
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hoofd is. Zak vervolgens naar je nek. Na je nek zijn de 
schouders aan de beurt en zo scan je verder, waarbij 
je steeds rustiger wordt en je bewust bent van de 
reactie van je lichaam op dit proces. Stel je voor dat je 
met je ogen knippert en vraag aan jezelf waarom je dat 
doet. Waarom beweeg je je vinger of been?  
 
Besef dat je jeuk hebt en achter je oren zou willen 
krabben, voordat je het daadwerkelijk doet. Het gaat 
erom dat je het gevoel krijgt dat je controle hebt over 
wat je doet en dat je je bewust bent van elke 
beweging. Je hebt nagedacht over elke beweging die 
je zou willen maken. 
 
In het begin is dit moeilijk, omdat je geconditioneerd 
bent om instinctief, dus zonder erbij na te denken, te 
reageren. Mensen doen veel op de automatische 
piloot. Dat is ook nodig, omdat we elke dag enorm veel 
indrukken opdoen. Mensen moeten daarom snel 
kunnen beslissen. Dit beperkt zich niet alleen tot 
onbeduidende beslissingen, want je onder bewustzijn 
kan zelfs bepalen welk doel jij na gaat streven, 
afhankelijk van welk doel het meest recent geactiveerd 
is in je brein (Aart, Custers, & Holland, 2007). Als jij 
dus iets bewust wilt doen, dan zul je daar echt je 
aandacht naar moeten verleggen.  
 
Hoe meer je met opzet beweegt, hoe meer je beweegt 
door erbij na te denken,  hoe bewuster je bent. En hoe 
meer controle je krijgt over je onbewuste bewegingen, 
hoe rustiger en vanzelfsprekender dit wordt. Dit is 
nieuwe ‘software’ voor je hersenen. Het kost wel even 
tijd voordat dit optimaal werkt. Wat je nodig hebt, is het 
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gevoel, het zelfvertrouwen, dat jij constant aan het 
verbeteren bent.  
 
Let daar dus op! Kijk naar wat er al beter gaat, in 
plaats van alleen naar wat beter moet en nog niet 
perfect is. En: doe alles met een glimlach op je gezicht. 
Bewust, met opzet. Het kost niets en het levert je 
zoveel op! 

 

Oefening 3 

Deze oefening gaat een stuk verder. De bedoeling van 
deze oefening is dat je vanaf het begin de volledige 
controle hebt over je bewegingen. Je zegt tegen jezelf 
van tevoren welk lichaamsdeel wat gaat doen voordat 
je het doet. Bij de vorige oefening ging het meer om 
observatie en reageren op jezelf. Bij deze oefening ben 
jij de bestuurder van je lijf en je gebruikt je lijf daarbij 
letterlijk als voertuig. Je wilt bijvoorbeeld je hand 
optillen en met de wijsvinger van je rechterhand naar 
rechts wijzen. 
 
Je zegt eerst tegen jezelf hoe dit gaat gebeuren: ‘Ik ga 
mijn rechterarm optillen naar schouderhoogte, draai 
mijn arm naar rechts en steek mijn wijsvinger uit’. 
Daarna voer je de beweging pas uit. Maak nu op 
dezelfde manier een vuist met je rechterhand, geef 
jezelf daarbij eerst een duidelijke opdracht. Stap voor 
stap: eerst in gedachten die opdracht geven en dan 
uitvoeren. Bedenk nog meer opdrachten en maak die 
steeds langer of gecompliceerder.  
 
Daag jezelf daarbij uit, maak het je niet te gemakkelijk 
en kijk hoever je kunt gaan. 
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Oefening 4 

En dan nu het echte verhaal voor iedereen: beweeg je 
arm (hand en wijsvinger) met je volle bewustzijn en 
vertel waarom jij je hand op deze manier beweegt en 
waar je hand en vinger naar toe gaan. Naar wie of wat 
wijs je? Bepaal dit van tevoren, voer het uit en vertel je 
verhaal over het waarom. Je kunt deze oefening het 
beste in je eentje doen. 
 
Het lijkt een gemakkelijke oefening, maar geef je brein 
en je lijf de tijd om aan deze aanpak te wennen. Het 
zal steeds gemakkelijker worden om het als vanzelf uit 
te voeren. Je kunt je verhaal steeds moeilijker en 
langer maken. 
 

Oefening 4a (voor twee personen) 

Persoon A geeft persoon B instructies of opdrachten 
die B uitvoert zonder dat je kunt zien dat B daarbij na 
hoeft te denken.  
 
Voor A is het zaak om zo helder en duidelijk mogelijk 
te zijn in de opdrachten en feedback te geven op de 
wijze waarop B de opdrachten uitvoert. 
 
Bijvoorbeeld: A staat tegenover B en zegt: ‘Ik zou 
willen dat jij nu je rechterschouder omhoog doet en 
vervolgens met je wijsvinger van je linkerhand naar 
voren wijst. Zet nu een grote glimlach op je gezicht. 
Maak een vuist van je linkerhand en steek die omhoog. 
Doe nu je rechterschouder rustig naar beneden en je 
linkerhand omlaag.’ 
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Voor A is het van belang dat de opdrachten bewust en 
volgens de WES-Talk plaatsvinden. In duidelijke 
zinnen met een kop en een staart. Je kunt deze 
oefening ook doen met een groep van vijf of tien 
personen tegenover je. 
 
TIP! 
Mocht je een videocamera hebben, gebruik deze dan! 
Film elkaar en kijk samen naar het resultaat.   
 
 

STAP 2 WES-BREATH: ADEMHALING 

 

Zorg dat je een goede ademhalingstechniek hebt als je 

spreekt. Door goed op je ademhaling te letten, zorg je 

ervoor dat je niet buiten adem raakt. Voor een verteller, 

zanger en spreker is ademhaling een vitaal onderdeel 

van zijn presentatie. Probeer ook eens verschillende 

yoga ademhalingsoefeningen. Let erop dat wanneer je 

lucht naar binnen haalt, je dit het beste kunt doen door 

in te ademen door je neus en uit door je mond. 

 

Oefening 5 

Een prima manier om ademhalen te oefenen: 

• Adem in een langzame tel in, door je neus naar je 
buik: 

• Houd de lucht twee tellen vast: 

• Blaas de lucht sissend door je mond in vier tellen 
uit: 

• Zorg dat je bij tel vier helemaal leeg bent. 
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Doe deze oefening vier keer achter elkaar. 
 
Het kan zijn dat je nu wat licht in je hoofd wordt. Dit 
komt doordat je met deze oefening veel zuurstof in je 
hersenen krijgt, misschien wel meer dan normaal.  
 
Wanneer de eerste oefening  goed gaat, mag je het 
opvoeren met bijvoorbeeld: 
 

• Twee tellen inademen 

• Vier tellen vasthouden 

• Acht tellen uitademen  
 
Als het goed gaat, vergroot je de stappen naar vier 
tellen inademen, acht tellen vasthouden, zestien tellen 
uitademen. 
 
Belangrijk bij deze oefening is, dat je geen stress 
voelt en niet buiten adem raakt. Gebeurt dat wel, 
schakel dan meteen terug naar minder tellen of 
stop even om op adem te komen. Dus stop op tijd 
als het (nog) niet lukt. Pas als het met een laag 
aantal tellen goed gaat, verhoog je het aantal tellen 
en dat hoeft echt niet meteen op de eerste dag. 
 

TIP:  Een goede warming up is aanbevolen!   

 

Tong 

 

Je tong is een grote spier. Wanneer je professioneel 

wilt spreken moet je die onderhouden en trainen. 

Iedereen heeft wel eens een beschonken persoon 
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horen praten. Zij zijn vaak slecht te verstaan omdat ze 

nauwelijks controle hebben over hun tong.  

Een goede warming up is bijvoorbeeld met dichte 

mond en je tanden van elkaar je tong langs je 

buitenkant van je tanden laten gaan. Begin in het 

midden bij de voortanden van je bovenkaak. Duw je 

tong tegen het tandvlees van je voortanden en beweeg 

hem langzaam naar rechts, in een cirkel.  

 

De bedoeling is dat je je tong tegen de buitenkant van 

je tandvlees duwt. Begin dan zo hoog mogelijk 

middenvoor, om vervolgens heel langzaam naar rechts 

in een cirkel te bewegen, langs de rechterbinnenkant 

van de wang. Daarna zak je naar je onderkaak en 

bestrijk je de buitenkant van de onderkant van je 

voortanden van je onderkaak. Langs de linker 

binnenkant van de linkerwang ga je weer naar boven 

en maak je de cirkel af.  

 

Doe dit om te beginnen vijfmaal naar rechts en vijfmaal 

naar links. Je tong is een spier die je kunt verrekken, 

dus doe deze oefening in het begin rustig aan. Trek de 

cirkels in je mond zonder haast en pas als het gaat, 

voer je het tempo de volgende keer langzaam op. 

 

Hou er rekening mee dat je tong na deze oefening een 

beetje vermoeid kan aanvoelen.  
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Deze oefening moet je - zeker in het begin - niet vlak 

voor een belangrijke speech doen. Ben je al verder met 

deze oefening, probeer dan tien keer naar rechts en 

tien keer naar links te gaan.  

 

Ogen 

 

Ogen zorgen ervoor dat je contact maakt en verbonden 

blijft met je publiek (Beebe, 1974). 

Een mooi voorbeeld van goede 'oogtechnieken' kun je 
zien bij Bollywood-acteurs en -actrices. Het is daarom 
belangrijk ook je oogspieren goed te trainen. Doe deze 
oefening vóór het begin van een speech heel rustig, 
omdat je snel een spiertje kunt verrekken. 
 
Doe deze oefening altijd in alle rust. 
 
De oefening gaat als volgt: 
 

Houd je hoofd stil en kijk recht voor je: 

Kijk naar het midden van een denkbeeldige wandklok 

voor je: 

Nu kijk je naar boven, naar je wenkbrauwen zonder je 

hoofd te bewegen, richting twaalf uur op de klok: 

Kijk zonder je hoofd te bewegen naar rechts, drie uur 

op de klok: 

Kijk naar je neus  zonder je hoofd te bewegen, zes uur 

op de klok: 
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Kijk naar links zonder je hoofd te bewegen, negen uur 

op de klok: 

Kijk naar boven naar boven, twaalf uur op de klok: 

Beweeg je ogen langzaam naar rechts en maak een 

cirkelbeweging. 

 

Wanneer je oogspieren een beetje warm zijn, kun je  

proberen met je ogen een denkbeeldige secondewijzer 

van de klok te volgen. Doe dit één keer en rust dan 

twintig seconden uit, dan nog een keer en dan weer 

twintig seconden uitrusten. 

 
 

STAP 3 WES-STATE: JOUW STAAT, JOUW 

INVLOED (STATE MANAGEMENT) 

 

Hoe voel je je? In welke staat je ook bent, zet een 

glimlach op je gezicht voordat je jouw verhaal of 

toespraak begint. Dat kost je niets. Denk aan iets waar 

je vrolijk van wordt. Je hebt meer dan tachtig spieren in 

je gezicht. Je kunt je dus voorstellen, dat het belangrijk 

is, om je altijd bewust te zijn van de uitdrukking die je 

op je gezicht hebt. Door te denken aan die glimlach 

gaat er een boodschap naar je zenuwstelsel en dus 

naar je emoties. Die boodschap is: ‘Ik heb het naar 

mijn zin’. 
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Je hele fysieke systeem zal reageren op deze positieve 

uitdrukking op je gezicht. De spieren in je gezicht 

triggeren namelijk je zenuwstelsel en geven dus aan 

jouw brein door dat je vrolijk bent, hierdoor zal het 

hormonen aanmaken waardoor je je ook daadwerkelijk 

blijer voelt. En dit straal je op jouw beurt ook uit. Dit 

geldt echter ook voor negatieve emoties.  

Als je boos of teleurgesteld kijkt dan is de boodschap 

aan je hersenen nu: ‘Ik heb het niet naar mijn zin’, met 

het gevolg dat je je minder goed gaat voelen (Kraft & 

Pressman, 2012). Met andere woorden: door bewust 

die glimlach op je gezicht te hebben, creëer je een 

positieve uitstraling en zet je de eerste stap naar een 

succesvolle presentatie. 

 

Oefening 6 

Zet een treurige blik op je gezicht. Je hersenen krijgen 
de boodschap dat jij het niet naar je zin hebt, dat je 
verdriet hebt. Als je met deze uitdrukking op je gezicht 
iets gaat doen, zal je merken dat je daarbij aan 
treurige, minder leuke dingen denkt. Zet nu een 
glimlach op je gezicht. Je zult merken dat de 
boodschap aan je hersenen verandert en dat je het 
meer naar je zin hebt. Je begint aan leukere dingen te 
denken en je voelt je niet meer bezwaard  en 
verdrietig. Je kunt je ontspannen. Oefen ook met boos, 
verlegen, angstig, verliefd en andere emoties. 
 
Denk altijd na in welke staat je wilt zijn voor jouw 
verhaal. 
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En als de inhoud tijdens je presentatie verandert, moet 
dit ook aan je gezicht te zien zijn. Je kunt van alles 
proberen om te oefenen.  
 
Waar het vooral om gaat, is dat jij je publiek in een 
bepaalde ‘state of mind’ wilt brengen en wilt 
meenemen in wat jij vertelt zodat zij je verhaal zullen 
begrijpen. De staat waarin jij je bevindt, is de staat 
waarin jij je publiek wilt hebben. Kortom, dit is: ‘state 
management’, of beheersing van je gemoedstoestand. 

 

Oefening 7 

Breng jezelf in een gewenste staat, laten we voor het 
gemak zeggen: vrolijk. Zet een glimlach op je gezicht. 
Denk aan een moment in je leven waarop je blij was en 
voel die blijheid door je hele lichaam stromen. Wat 
hoorde je toen? Wat zag je? Was er een bepaalde 
kleur of geur? Herleef de gebeurtenis in jezelf en voel 
de staat waarin je nu bent. Klaar? Vertel deze vrolijke 
gebeurtenis nu hardop en laat je lijf, je body language 
mee vertellen! 
 

STAP 4 WES-WALK: LOOP BEWUST 

 

Hoe loop je naar het podium, of naar de plek waar je je 

verhaal gaat vertellen? Het is van belang om te 

beseffen dat wanneer je volgens de WES-methode 

werkt, je echt alles bewust en met opzet doet. Ook de 

voorbereiding. Je verhaal begint al als je door de gang 

loopt, onderweg naar de zaal, tafel of kamer.  
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Je brengt jezelf, met lichaam en geest, in de staat 

waarin je straks je publiek of luisteraars wilt hebben. 

 

Denk voordat je begint te lopen met welk been je wilt 

beginnen. Het is net als de eerste drie zinnen van de 

WES-Talk. Bedenk waar je heen wilt lopen en waar je 

jouw ogen op richt. De meeste mensen kijken 

onbewust eerst naar de grond voordat ze gaan lopen. 

Daarmee zeg je non-verbaal dat je niet weet waar je 

heengaat. Als je bewust loopt, hoeft dat niet. Sterker 

nog: je bepaalt vooraf waar je heen gaat, want je maakt 

je onbewuste gedrag bewust, dus je weet waar en hoe 

je gaat staan. Je kunt je ogen daarbij natuurlijk ook op 

het publiek richten. Je komt daardoor krachtig en zeker 

over. 

 

Oefening 8 

Loop op de manier die je stap voor stap van te voren 
hebt bedacht. Je stuurt je lichaam bewust aan, als een 
voertuig. Hoe snel of hoe langzaam je loopt, dat heb je 
van te voren bepaald.  
 
Ga nu door met de volgende stappen: 
 

• Kies de plek waar je wilt uitkomen. Bepaal met 
welk been je met lopen begint.  

• Loop langzaam in vol bewustzijn de stappen naar 
voren en zorg dat je voor je blijft kijken. Zorg dat je 
uitkomt op de plek die je van tevoren hebt 
uitgekozen, met je voeten op schouderbreedte. Als 
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je deze oefening goed en vaker doet, zal je merken 
dat je een stuk zelfverzekerder overkomt. 

 
Vraag een oefenpartner naar de volgende twee opties 
te kijken. De eerste keer loop je naar je oefenpartner 
toe en kijk je tijdens het lopen naar de grond. De 
tweede keer loop je, recht vooruit kijkend, met je 
voeten op schouderbreedte op hem of haar af. Vraag 
je oefenpartner welke van de twee keren je beter over 
kwam. Keer de rollen nu om en kijk hoe je 
oefenpartner het doet, zodat ook jij het effect kunt 
ervaren! 
 

Oefening 9 (voor twee personen) 

Oefen met iemand samen. Loop bewust op die 
persoon af, zonder opdracht. Vraag dan hoe je over 
kwam. Wat voor energie voelt de ander en wat is de 
indruk die je achterlaat? Was dit wat je bedoelde? Was 
dit jouw non-verbale verhaal? Doe deze oefening drie 
keer, nu met één van onderstaande opdrachten. 
Zonder van tevoren aan de ander te vertellen welke je 
kiest. 
 

• Neutraal, een beetje onverschillig 

• Sneller, met een boos gezicht 

• Sensueel, flirterig, alsof je iemand erg leuk vindt 
 
Vraag de ander na elke poging hoe je overkomt. Klopt 
dit met jouw bedoeling? Wat klopte er niet? Oefen door 
en voeg verschillende vormen en emoties toe tot je 
heel bewust weet welke bewegingen het effect hebben 
dat je beoogt. 
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STAP 5 WES-TALK: STEL JE VOOR!  

 

TIP! 

Mocht je geluidsapparatuur hebben met 

opnamefunctie, neem dan de volgende oefeningen op, 

zodat je ze terug kunt luisteren. 

 

Oefening 10 

a) Zeg hardop je voor- en achternaam. Hoe klinkt 
dat? 

b) Zeg je voor- en achternaam bewust, als twee 
aparte namen (want dat zijn ze ook), in plaats van 
je hele naam als één woord.  Hoe klinkt dat? 

c) Doe hetzelfde als bij B maar laat nu bewust een 
halve seconde stilte vallen tussen je voor-  en 
achternaam en articuleer bewuster. Hoe klinkt dat? 

d) Trek de namen zo uit elkaar dat je de helft 
langzamer spreekt dan bij C) en articuleer nog 
meer. Ben je je bewust van hoe mooi je naam nu 
klinkt? 

e) Visualiseren denk aan je favoriete bloem voordat je 
je voornaam uitspreekt. Hetzelfde doe je met je 
achternaam. Hoe klinkt het dan? Zeg je voornaam 
en je achternaam en denk aan die bloem. 

f) Visualiseren: als je aan die bloem denkt, zie je de 
zon schijnen en de blaadjes in de bloemen 
opengaan, zodat je de afzonderlijke bloemblaadjes 
nog beter kunt zien. Stel je dan voor dat de 
blaadjes de letters van je naam zijn. Je spreekt als 
het ware de letters allemaal veel duidelijker uit 
omdat je ze beter kunt zien. Geniet van de klank.  
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g) Visualiseren: stel je nu voor dat je wereldkampioen 
bent in het zeggen van je eigen naam. Je hebt net 
twee bekers gewonnen en dat zijn grote 
glimmende bekers! Je neemt ze mee naar huis. De 
eerste beker is je voornaam. Poets die beker nog 
iets op, zet hem op je wandmeubel (bewegen mag) 
en zeg je voornaam als een wereldkampioen.  

h) Visualiseren: voor het zeggen van je achternaam 
heb je ook een grote glimmende beker gewonnen. 
Poets ook deze beker op en zet deze als een 
wereldkampioen aan de andere kant van je 
wandmeubel. Alsof je wereldkampioen bent in het 
uitspreken van je achternaam. Hoe klinkt het nu?  

i) WES-TALK: visualiseer de bekers op je 
wandmeubel zonder je handen of je lichaam te 
bewegen. Spreek nu je voor- en je achternaam uit 
en denk daarbij aan de bekers en het 
kampioenschap. 
 

Luister voor je verder gaat naar de opnamen - als je 
die gemaakt hebt - en hoor het verschil! 
Ga nu verder: 
 
a) Stel je voor aan een ander en spreek je voor- en 

achternaam uit met de visualisatie van die mooie 
bloem. Doe het als een kampioen. Pas naar gelang 
de situatie, je volume, toon en spreeksnelheid aan. 
Als je in de drukte van een feestje met iemand 
kennismaakt, doe je dat anders dan in je kantoor. 

b) Spreek nu je voor- en achternaam uit alsof alsof je 
voor een groep van tien mensen staat met de 
visualisatie van stap I. 

c) Doe hetzelfde, maar beeld je nu in dat je voor een 
groep van honderd mensen staat; maak het echt! 
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d) Nu voor duizend mensen. Denk na wat je aan je 
stemgeluid of houding moet veranderen om dat 
mogelijk te maken. Als je dit een paar keer goed 
hebt geoefend, zullen volle zalen geen struikelblok 
meer voor je zijn! 

 
Ga na hoe het voelt en wat de verschillen zijn in klank, 
kleur en gevoel. Luister naar je opnamen en bespreek 
het met de groep of de persoon met wie je oefent. Blijf 
oefenen tot het als het ware vanzelf gaat, voor 
verschillende groepen; groot en klein. 
 
Nu begint het vertellen van het verhaal, oftewel je 
toespraak of je lezing.  
Door de oefening met je naam ga je begrijpen, merken 
en voelen wat de impact is en welk effect het heeft om 
met opzet je naam uit te spreken. Als dat zo is, kun je 
met de volgende oefening beginnen. 
 

Oefening 11   

Denk aan de eerste drie zinnen van je verhaal. Wat ga 
je zeggen? Hoe? In welke staat? En met welke 
energie? Kies of je snel of langzaam gaat praten. Het 
is van belang dat je alles doelbewust doet. Begin een 
zin bewust en eindig altijd met een duidelijke punt.  
Dat wil zeggen dat je van tevoren weet waar je begint 
en waar de zin eindigt. Praat, wat je ook zegt, altijd van 
A naar B, van B naar C, enzovoort. Hou daarbij 
rekening met je houding. Beweeg nog niet, of nog niet 
teveel als je met deze oefening begint. Hoe vaker je 
oefent, hoe meer beweging je kunt toevoegen. 
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Begin pas te spreken als je de drie openingszinnen in 
gedachten volledig hebt voorbereid. Begin dan met de 
eerste zin. Bouw een halve seconde stilte in en begin 
de tweede zin en zo verder. Eindig de laatste zin met 
een duidelijke punt. Ga aan het einde van deze zin 
duidelijk omlaag met je stem. Wanneer je klaar bent 
met je laatste zin, blijf dan rustig staan en maak 
behalve door de punt nu ook met je lichaam duidelijk 
dat je klaar bent met praten.  
Oefen hierin tot je ook met je body language duidelijk 
maakt dat je klaar bent, er een punt achter zet. 

 

Voorbeeld uit de praktijk: Ontstaan van De WES-

SCAN; Het oogcontact  

 

“Toen ik rond 1994 begon met mijn solocarrière als 

verteller, deed ik voorstellingen voor kleuters en 

scholieren van alle leeftijden. Ik zat op een ochtend in 

Groningen te wachten op een groep kinderen uit groep 

vijf en zes. 

Ik dacht dat we de voorstelling voor vijftig kinderen 

zouden doen, tot de juf mij vertelde dat er nog twee 

groepen moesten komen. Ik besloot op de kruk te 

blijven zitten tot die groepen er waren. Ik had niets 

anders te doen dan wachten. 

 

Ik begon de kinderen die er al zaten op de eerste rij 

één voor één aan te kijken zonder iets te zeggen. Ik 

kon zien dat ze zich ongemakkelijk gingen voelen 

(spannend!) en ik zette meteen een glimlach op mijn 
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gezicht. Ik kreeg een glimlach terug van degene die ik 

aankeek. Zich nog steeds een beetje ongemakkelijk 

voelend, stootten de kinderen elkaar aan en grinnikten. 

Er zaten inmiddels rond de negentig kinderen in de 

ruimte. Ik keek ze allemaal één voor één aan, terwijl ze 

gingen zitten. Toen iedereen zat, met volledige 

aandacht, begon ik mijn voorstelling; een interactief 

verhaal met zingen en klappen. De verbinding die ik 

met de groep voelde, was totaal anders dan voorheen. 

De kinderen reageerden beter, sneller en effectiever. 

Vanaf dat moment paste ik deze routine elke keer toe, 

met hetzelfde effect. 

 

Ik moest jaren later voor de trainingen ‘Presenteer 

jezelf met passie’ het beestje een naam geven en keek 

op een dag naar mijn scanner. Ik moest wat gegevens 

voor de belastingdienst mailen en had dat niet goed 

gedaan. Ik keek naar de twee nullen op het papier, die 

ik moest aanpassen. Mijn gedachten dwaalden af en ik 

bedacht me dat die twee nullen ook de ogen van mijn 

publiek konden zijn. De kinderen aan wie ik een 

verhaal vertelde. Onze ogen zijn in feite een razend 

goede scanner.  

 

Toen ik besefte dat een scanner alle informatie die 

wordt gepresenteerd in detail opneemt, is de naam 

WES-SCAN ontstaan. Later heb ik het belang voor de 
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zakenwereld benadrukt met het voorbeeld dat iedereen 

zich kan voorstellen dat het juiste aantal nullen in je 

belastingaangifte belangrijk is. Stel je eens voor dat bij 

het scannen van je belastingcijfers de scanner twee 

nullen mist en die aangifte naar de belastingdienst 

gaat. 

 

Iedereen weet wat een impact dit zal hebben op je 

aanslag. Stel je voor dat die twee nullen de twee ogen 

zijn van één van je medewerkers, deelnemers, klanten, 

patiënten, of één van je kinderen, met wie je echt 

contact wilt maken. Doe daarom je uiterste best om 

tijdens het gesprek of het vertellen via oogcontact altijd 

die verbinding tot stand te brengen en te houden.” 

 

 

STAP 6 DE WES-SCAN: CONTACT MET JE 

PUBLIEK 

 

De WES-SCAN is een manier om ervoor te zorgen dat 

je altijd contact hebt met de hele groep waarvoor je 

spreekt; ongeacht hoe groot die is. Dat gaat 

gemakkelijker met de eerste twee rijen dan met die 

daarachter.  

Maar als je die intentie toont en het totale publiek het 

gevoel geeft dat je met hen bezig bent, is het effect 

zeker merkbaar. De WES-SCAN geeft de garantie dat 

je altijd in contact bent. Alles is erop gericht dat je 
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vanaf het moment dat je binnenkomt je merkbaar met 

je publiek bezig bent en niet alleen met jezelf.  

 

Wat is de WES-SCAN en hoe werkt het?  

 

A. Vanuit stilstand besluit je links of rechts te beginnen 

met het scannen van je publiek. Laten we zeggen 

met een groepje van vijf mensen. Dit doe je door 

oogcontact te maken  met de personen individueel. 

Niet observeren, echt contact maken! Je kijkt de 

eerste persoon in de ogen. Doe dit met een 

glimlach op je gezicht. Bij de laatste persoon ga je 

weer terug. 

 

B. Wanneer er tien personen in een ruimte, 

bijvoorbeeld een schoollokaal, zitten in twee rijen 

van vijf: pas (A) toe. Als je bij de laatste persoon 

rechts bent, maak dan contact met de persoon in 

de tweede rij en ga van rechts naar links. Wanneer 

je bij de linkerkant bent aangekomen, terug waar je 

begon, begin dan nogmaals bij de eerste persoon 

om de cirkel rond te maken. En steeds met een 

glimlach op je gezicht.  

 

C. Bij een groep van tussen de vijftig en honderd 

mensen is de verlichting belangrijk. Is de zaal goed 

verlicht, dan kun je de techniek van A en B 
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toepassen tot de laatste rij. Is de zaal donker, dan 

pas je, naar beste kunnen, techniek A) en B) toe. 

Waarbij je alsnog zoveel mogelijk de zaal aankijkt. 

Let wel: jij ziet de mensen niet, maar jij staat in het 

licht, dus zij zien jou wel.  Dit is te vergelijken met 

een grote poster of billboard van jouw gezicht 

waarop je iedereen recht aankijkt. Je publiek zal 

zich echt aangekeken voelen! 

 

Testimonial 

“De kinderen waren meteen stil en hingen aan zijn 

lippen. Ze deden heel enthousiast mee en vonden het 

erg leuk dat ze mochten meezingen, dansen en 

bewegen. Het was erg levendig en ik denk dat de 

kinderen juist daarom hun aandacht goed bij de 

verschillende situaties konden houden. Op de weg 

terug waren ze vol verhalen over de voorstelling en ik 

zag alleen maar blije gezichten. Ouders kwamen ook 

vertellen dat de kinderen het zo leuk hadden 

gevonden.” 

 

Docente St. Aloysiusschool 
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Het verhaal hoe belangrijk oogcontact is, lijkt 

overdreven en ongemakkelijk als je het zo leest. 

Mensen zeggen vaak tijdens de trainingen dat ze het 

lastig vinden om anderen in de ogen te kijken. Het is 

een drempel waar je over heen moet en ook over heen 

kunt. Wees ervan verzekerd dat je ogen sneller 

verbinding maken dan je denkt en dat je glimlach een 

krachtige werking heeft. Hoe vaker je het doet, des te 

gemakkelijker het gaat. Mensen willen zien en voelen 

dat jij hen ziet en hen wilt betrekken bij jouw verhaal. 

Dat is waar het om gaat. En als je hen bij je verhaal 

weet te betrekken, dan zullen ze jouw verhaal ook 

beter onthouden.  
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Ik beschrijf het effect van de WES-SCAN als ‘de spin in 

het web’. Jij als verteller bent de spin, de ruimte waarin 

je jij je verhaal doet, is het web. En het publiek is je 

buit. Door de juiste technieken te gebruiken, ben jij je 

bewust van (bijna) alles dat er gebeurt. Elke beweging 

of trilling voel of zie je. Door de lijnen van het web te 

visualiseren, kun je jouw publiek ook beter zien en 

aankijken, ook al is het donker. Je kunt geluiden beter 

lokaliseren. Er zit kracht in visualiseren! Het publiek is 

de prooi en elk individu wil jij leren kennen. Gelukkig 

maar, dat je ze wilt leren kennen in plaats van opeten, 

zoals een echte spin zou doen! 

 

Stap 7 WES-MOVE: JOUW BEWEGING VERTELT 

JOUW VERHAAL 

 

Zoals eerder besproken bij non-verbale communicatie: 

hoe je beweegt, bepaalt grotendeels wat je vertelt. 

Bewuste beweging versterkt je verhaal. Als je 

bijvoorbeeld de (onbewuste) tic heb dat je vaak je ring 

heen en weer beweegt tijdens het praten, dan kan dit 

de aandacht afleiden van jouw verhaal, omdat de 

aandacht van het publiek naar de ring gaat.  

 

Alleen als je publiek gemotiveerd is en het vermogen 

heeft om de aandacht bij je verhaal te worden (dus ze 

worden bijvoorbeeld niet teveel afgeleid) dan kunnen 

zij goed luisteren en nadenken terwijl je jouw verhaal 
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vertelt (Petty & Cacioppo, 1986). Zorg er dus voor dat 

je bewuste bewegingen gebruikt, zodat je handelingen 

niet afleiden, het verhaal afzwakken of je verhaal zelfs 

een heel andere betekenis geven. De WES-MOVE  

is gericht op doelbewust en met opzet bewegen. Je 

verhaal begint zodra je opkomt. 

 

De basis van WES-MOVE: 

Loop naar de plek waar je wilt spreken en pas de 

WES-STANCE, de WES-WALK en de WES-SCAN toe. 

Op het moment dat je van links naar rechts loopt, pas 

je op een van te voren gekozen moment de  

WES-STANCE toe. De WES-MOVE bestaat uit het 

combineren van alle WES-technieken die je hebt 

geleerd, op het juiste moment. De spreker of verteller 

(jij dus!) komt helder en zeker over en heeft alle 

aandacht. Je beweegt bewust en spreekt, kijkt en 

luistert met opzet naar het publiek. 

 

Met de WES-MOVE zorg je ervoor dat je tijdens je 

opkomst al volledig bewust bent van jezelf, van je 

verhaal, de ruimte, de mensen en alles wat er om je 

heen gebeurt.  

 

Je bespeelt het hele speelvlak en je publiek, van de 

uiterste hoek achterin tot de eerste rij en terug. 

Iedereen hangt aan jouw lippen, met alle aandacht 

voor jouw verhaal! 
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Oefening 12: WES-Totaal 

Pas de WES-Methode toe en combineer de 7 stappen 
afwisselend in jouw verhaal; van WES-TALK tot  
WES-SCAN, met WES-MOVE en weer terug. Varieer 
hiermee, oefen en train jezelf met één verhaal, tot het 
helemaal loopt zoals jij wilt, van begin tot eind, met het 
effect dat jij beoogt. Oefen deze presentatie ook voor 
anderen en vraag om feedback! 
 
Zo ontwikkel je voor altijd jouw eigen, sterke vertelstijl 
en bovenal je vertel- en presentatiekunst. Zo bereik je 
het gewenste resultaat en maak je jouw doelen waar! 
 

Voorbeeld uit de praktijk: Inspirational speech 

 

“Ik werd gevraagd om een toespraak van dertig 

minuten te houden tijdens een conferentie aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Ik moest spreken voor 

een groep van zo’n zeshonderd studenten die verplicht 

in de ruimte moesten zitten en luisteren naar trainers 

en sprekers. Van tevoren werd mij meegedeeld dat het 

publiek best ongeïnteresseerd en soms bijna vijandig 

kon zijn.  

 

De dame die mij begeleidde, waarschuwde me dat het 

publiek één spreker zelfs had onderbroken en met 

applaus had gedwongen om de toespraak te stoppen 

en van het podium te stappen. Ik moet eerlijk toegeven 

dat dat vooruitzicht niet erg prettig was, maar het 

maakte me wel alert. Ik voelde een gevoel van angst in 
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me opkomen.Terwijl ik luisterde naar de spreker vóór 

mij, kreeg ik een teken dat ik over tien minuten aan de 

beurt was. Ik merkte dat mijn hart sneller begon te 

kloppen.  

 

Het eerste wat ik deed, was mijn ademhalingsoefening. 

Ik voelde ook dat er wat spanning in mijn gezicht was 

ontstaan. Mijn tweede actie was het ontspannen van 

mijn gezichtspieren, vooral mijn kaak- en mijn 

lipspieren. Ik masseerde lichtjes mijn lippen en 

kaakspieren. Het derde dat ik deed, was denken aan 

een moment waarop ik blij was tijdens het vertellen van 

een verhaal en enthousiast werd van het publiek dat 

genoot van mijn verhaal. Vervolgens dacht ik aan mijn 

eerste drie zinnen, mijn openingswoorden. 

 

Toen ik het podium opklom, kon ik aan het publiek 

direct zien dat iedereen afgeleid en zwaar 

ongeïnteresseerd was. De meesten zaten onderuit 

gezakt in de stoelen. Ik deed de WES-WALK naar het 

podium en paste de WES-TALK toe op de eerste paar 

zinnen waarin ik mezelf voorstelde. Mijn 

openingszinnen waren luid en duidelijk en door mijn 

oefeningen was ik een stuk minder gespannen. Ik deed 

de WES-SCAN en ik maakte wat opmerkingen over 

mijn afkomst en uiterlijk. De verbinding die ik voor ogen 

had, slaagde.  
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Na vijf minuten zag ik verandering in de zaal, door het 

toepassen van de technieken, gecombineerd met mijn 

interactieve ‘motivational speech’ die – hoe kan het ook 

anders – ging over het waarmaken van doelen. 

Belangrijk was ook dat ik tussendoor wat grappen 

maakte en het publiek bewust aansprak. Ik liet ze 

weten dat zij hun verantwoordelijkheid mochten nemen 

om te luisteren en spiegelde hen voor hoe ze luisteren.  

 

Na tien minuten zat bijna het hele publiek rechtop. Na 

dertig minuten was ik klaar met mijn speech en kreeg ik 

een beloning in de vorm van een warm en welgemeend 

applaus.” 
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Meer handvatten en oefeningen bij de 
WES Methode 
 

In dit hoofdstuk ga ik nog wat dieper in op eerder 

besproken aspecten van bewustzijn, denken en praten 

met opzet, het bewust gebruiken van verschillende 

emoties (staat) en gebaren. Ook het belang van 

zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid komen aan bod. 

 

‘Uuuh’ zeggen… 

 
‘Uuuh’ zeggen is volgens de WES- Methode de stilte in 
je brein opvullen met geluid. Mensen zijn vaak bang 
voor stilte. 
 

Een voorbeeld: als professionele muzikant weet ik dat 

pauzes in de muziek vaak de mooiste momenten zijn. 

Ik zeg tijdens mijn trainingen altijd dat het beter is om 

niets te zeggen dan ‘uuuh’ te gebruiken.  

Jaren geleden maakte mijn toenmalige manager Alec 

Martel mij erop attent dat ik tijdens een radio-interview 

vaak ‘uuuh’ had gezegd. Ik was mij daar niet van 

bewust, net als zoveel sprekers. 

 

Veel mensen zeggen ‘uuuh’ als ze hardop denken. Ze 

zijn op zoek naar woorden. Vaak gebeurt dat omdat je 

gedachten sneller gaan dan je ze kunt verwoorden. 
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Daardoor heb je bedenktijd nodig die je opvult met 

‘uuuh’.  

 

Als dit voor jou een gewoonte is, zit het er in gebakken 

en voelt het waarschijnlijk gewoon prettig omdat 

mensen dan letterlijk kunnen horen dat je nadenkt. 

Intelligent, zou je zeggen. In werkelijkheid betekent dit 

dat je jezelf geen enkele rustpauze in je brein toestaat. 

Het woordje ‘uuuh’ wordt namelijk zelden gevolgd door 

een pauze, dus is het slechts een filler, een 

opvullingswoord en geen rustmoment (O’Connell & 

Kowal, 2005).  Bovendien is ‘uuuh’ voor luisteraars 

eerder storend dan dat het interessant of intelligent 

overkomt. 

 

Na het bewuste interview heb ik alles in het werk 

gesteld om van het ‘uuuh’-zeggen af te komen. Dat wil 

niet zeggen dat ik het nu nooit meer doe, maar ik kan 

het tot een minimum beperken.  

Als je leert om volgens de WES-TALK van A naar B te 

spreken en punten te maken, biedt dat voldoende 

aanknopingspunten om ‘uuuh’-zeggen tot een 

minimum te beperken. Bovendien ervaar je dan in de 

praktijk hoe rustig en intelligent het overkomt als je 

even een pauze neemt en de tijd hebt om je publiek ‘te 

scannen’ en snel over iets na te denken. Je spreekt 

dus meer met opzet en houdt daarmee zowel je eigen 

aandacht als die van de luisteraar langer vast. 
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Testimonial 

 

“Winston, je hebt afgelopen vrijdag veel mensen in hun 

ziel geraakt. Alleen maar enthousiaste reacties: 

honderd procent nieuwsgierige groeikracht en binding 

met hun eigen verhaal. Vanuit mijn hart bedank ik je 

voor je inbreng. Ik heb diep respect voor je talent.”- -  

 

Jeanette van der Meulen - Manager Kinderrijk 

 

Voorbeeld uit de praktijk: Radio 

 

“Ik werd op een dag door Louie Hubert  benaderd, een 

programmamaker en presentator bij RTV West. Hij 

vroeg me of ik wilde meewerken aan een 

radioprogramma waarin vijf avonden in de week 

westerse en niet-westerse muziek wordt gedraaid. Hij 

zocht een presentator die het team van twee vrouwen 

zou kunnen versterken.  

In een maand tijd deed ik vier of vijf proefuitzendingen 

in een oefenstudio en Louie was eerlijk. Hij zei dat het 

niet goed genoeg was. Hij stelde voor om een keer te 

komen kijken en luisteren naar één van de dames. Dat 

deed ik natuurlijk maar al te graag. 

 

In de studio liep ik samen met de technicus wat zaken 

door, in afwachting van de komst van de presentatrice. 

De muzieksamensteller van die dag was er ook, het 
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was erg leerzaam. Ik wist niet dat er iemand was die 

vooraf de muziek uitkoos en daarbij informatie 

verzamelde over de muziek en de artiest. Zodat de 

presentator wat voorkennis had. De teksten waren dan 

al enigszins voorbereid en het presenteren werd 

daardoor meer voorlezen dan dat er spontaan werd 

ingespeeld op de situatie, zo legde hij uit. Natuurlijk 

kon je er een persoonlijke draai aan geven. Beroemde 

dj’s doen dat natuurlijk heel vaak zelf. 

 

Ondertussen was het een halfuur voor aanvang en de 

presentatrice was nog niet in de studio. De technicus 

maakte nog een grapje. ‘Straks mag je zo het diepe in 

en deze aflevering presenteren.’ Iedereen lachte 

hartelijk, ikzelf  incluis. Maar ik lachte als een boer die 

kiespijn heeft, want het laatste waarmee ik rekening 

had gehouden, was het presenteren van die 

uitzending. Zo ontspannen als ik daarvoor was, zo 

gespannen raakte ik bij die gedachte. Een kwartier 

voor aanvang ging de telefoon. Het was de 

presentatrice. Ze was nog onderweg en kon 

waarschijnlijk de eerste aankondiging niet doen. Ze 

vroeg de technicus om het eerste plaatje te starten 

zonder haar en daarna zou ze het weer oppikken.  

Ik slaakte een diepe zucht van verlichting en de 

spanning was er even af. 

 



 61 
Master Your Story, Master Your Influence - De WES Methode 

Gek genoeg vond ik het tegelijkertijd wel jammer. Wij 

mensen zitten soms raar in elkaar… Vijf minuten voor 

aanvang was ze er nog niet en de telefoon rinkelde 

weer. Ze zou het echt niet redden, persoonlijke 

problemen thuis. De technicus keek mij lachend aan en 

zei: ‘Jij moet het toch gaan doen’. Ik stemde in en 

kreeg de speellijst voor me om snel door te lezen. Ik 

leerde toen iets heel belangrijks: spreken als een 

presentator. Het is namelijk geen ramp om een fout te 

maken. Het is pas een ramp als je bij de volgende 

aankondiging probeert die fout te herstellen, in plaats 

van te beseffen dat je dan met een schone lei mag 

beginnen. Die fout is verleden tijd. Ik leerde daar vooral 

dat elke zin een verhaal op zich is, met een kop en een 

staart. 

 

Ik deed de uitzending en iedereen vond dat het best 

goed ging voor een eerste keer. Ik heb het programma 

ongeveer een jaar lang mogen presenteren, één of 

twee keer per week. Duidelijke zinnen maken en korte 

aankondigingen doen, was belangrijk bij Radio West. 

Een waardevolle les!” 

 

Oefening 13 
WES-TALK (zinnen): Neem de eerste drie zinnen van 
je verhaal en leer die uit je hoofd. Je begint je eerste 
zin en eindigt met een punt. Je begint je tweede zin en 
die eindig je ook met een punt. Dan begin je de derde 
zin en ook die eindigt met een punt. Dit is ‘van A naar 
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B spreken’. Herhaal dit, met extra, bewuste aandacht 
voor het weglaten van ‘uuuh’. Herhaal! 
 
Stap 1: Besluit van tevoren om langzamer te praten. 
Praat van A naar B en maak je zin af 
Stap 2: Praat zo rustig mogelijk, zodat je genoeg tijd 
hebt om na te denken 
Stap 3: Besluit dat je stilte mooi vindt en dat je daar 
niet bang voor bent 
Stap 4: Wat er ook gebeurt, blijf je lichaam onder 
controle houden. Wees bewust wat je lichaam zegt, 
welke signalen het je geeft 
 

Testimonial 

 

“Gisteren was ik bij de bijeenkomst van de PABO op de 

Haagse Hogeschool. Ik was het meisje dat de vraag 

stelde of kinderen het niet zouden merken als ik 

opeens veel meer contact met ze zou maken of 

zoeken.  

U was nieuwsgierig naar de reactie en ik kan u 

vertellen; die hebben ze gegeven! Niet alleen maak ik 

nu veel meer oogcontact met de leerlingen, maar ik 

geef ze 's ochtends ook een hand als ze de klas 

binnenkomen. Van het oogcontact zeiden ze niks, ze 

werden er wel stiller en meer betrokken van. Het feit 

dat ik elke leerling een hand gaf, viel niet alleen bij de 

leerlingen (positief) op, maar ook bij de ouders. Je 

merkt meteen dat sommige kinderen hiervan groeien. 

Ik kan hiermee direct ook de leerlingen herkennen 
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waar je normaal gesproken makkelijk overheen kijkt. 

Ze stralen en zitten veel lekkerder in hun vel. Dus 

helaas, ik moet je gelijk geven. Nogmaals bedankt voor 

de ontzettend leuke bijeenkomst op de PABO en ik 

hoop echt dat ze dit soort lessen vaker en eerder in het 

lespakket opnemen.” 

 

Jessica Donia 

PABO-studente aan de Haagse Hogeschool 

 

Negatieve gedachten 

 

Als je aan de manier hoe je binnenkomt, loopt, staat en 

praat kunt zien of je zelfverzekerd bent, dan kun je 

evengoed onzeker of ontmoedigd overkomen als je 

negatieve gedachten meeneemt in je presentatie. 

Wanneer je gelooft dat je een slechte spreker bent, dan 

ben je dat ook. Geloof je dat je een slechte presentatie 

gaat geven, dan gebeurt dat ook. Dit heeft onder meer 

te maken met het fenomeen ‘self fulfilling prophecy’. Dit 

houdt in dat de kans dat jouw verwachtingen 

daadwerkelijk uitkomen groot is, omdat je je (bewust of 

onbewust) zo zal gedragen dat jouw verwachtingen 

uitkomen (Merton, 1948). Geloof je dat je inhoudelijk 

heel zwak bent, dan is dat waarschijnlijk ook zo. 

 

Wanneer jij gelooft dat jouw collega een veel betere 

spreker is en dat hij of zij inhoudeijk meer te bieden 
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heeft dan is dat waarschijnlijk ook zo. Wanneer jij 

overtuigd bent dat het door jouw gevreesde sollicitatie 

interview toch niet gaat lukken dan gaat het 

hoogstwaarschijnlijk ook niet lukken. Met jouw 

gedachten kies je vaak al het resultaat van de actie of 

situatie waarin je zit. Daarom moet je altijd streven naar 

een positief resultaat. Geloof in een positieve uitkomst 

en je zult zien dat het ook lukt. Dat geeft 

zelfvertrouwen!  

 

Flexibel denken 

 

Mensen die problemen kunnen oplossen, hebben het 

vermogen om flexibel te denken. Of: mensen die het 

vermogen hebben om flexibel te denken, kunnen 

problemen oplossen. Je bent in staat om tijdens een 

gesprek verschillende ideeën te produceren en je brein 

stelt je in staat een verhaal vanuit verschillende 

invalshoeken weer te geven en te vertellen. Loop je 

vast in een verhaal, dan kun je door het verhaal vanuit 

een andere invalshoek te bekijken, zonder problemen 

verder gaan. Flexibel denken kun je leren. Oefening  

baart kunst! 
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Oefening 14 

• Je hoeft al niet meer negatief te denken, want 
oefening 13 is voorbij.  

• Denk aan een onderwerp of een verhaal dat je al 
kent en bedenk een andere invalshoek om over 
het gekozen onderwerp te vertellen. 
Bijvoorbeeld: als het verhaal of het onderwerp 
over jou ging, laat het nu over iemand anders 
gaan, of andersom. Stel je voor dat een verhaal 
met Anansi als hoofdpersoon nu vanuit de koning 
wordt verteld. Je kunt hierdoor spelen met 
verschillende emoties. Neem een kort verhaal 
van een paar minuten.  

• Test en oefen dit bij voorkeur op publiek dat niets 
heeft met het onderwerp of dat dit verhaal nog 
niet eerder heeft gehoord. Let goed op het effect 
van jouw verhaal en hoe het overkomt.  

• Neem de tijd om, wanneer je onderbroken wordt, 
goed te luisteren en niet vanuit je eerste emotie 
antwoord te geven. Neem de input mee in je 
verhaal. Door dit te doen, win je aan 
geloofwaardigheid bij je publiek. Je komt namelijk 
niet over als iemand die het allemaal weet en 
niets van anderen wil aannemen. 

• Nog een voorbeeld: vertel een bestaand verhaal 
of kies een onderwerp dat je kent en vertel het 
verhaal vanuit een tegenovergestelde mening. Je 
doet dus eigenlijk alsof je het niet met jezelf eens 
bent. 

• Test opnieuw hoe dit overkomt. Ga mee in de 
reacties en kijk wat je losmaakt aan inzichten en 
toevoegingen door andere perspectieven en 
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invalshoeken dan de meest voor de hand 
liggende te kiezen. 

• Nog een stap verder: vertel een verhaal vanuit 
diverse invalshoeken, over een onderwerp 
waarmee je zelf totaal niet bekend bent. Dit is 
een goede test om te kijken of je je goed kunt 
inleven of goed kan improviseren. Luister naar de 
reacties, neem die mee en reageer erop! 

 

Wat deze oefening doet, is zorgen dat: 

 

• Je zaken van verschillende kanten leert te 
bekijken en je leert je te verplaatsen in een 
ander: 

• Er nieuw licht schijnt op een bekend verhaal, 
waarbij je ook nieuwe inzichten en reacties 
losmaakt, bij anderen, maar ook bij jezelf: 

• Je al vertellend leert schakelen en reageren en 
zo jouw invalshoek of perspectief kunt 
veranderen terwijl je spreekt. Jij blijft ‘in control’ 

• How De uitkomst van een verhaal verandert en, 
als het om een eerder dilemma of probleem gaat, 
er nu mogelijk nieuwe oplossingen op tafel 
liggen:  

• Je nu flexibeler denkt en daar steeds beter in zult 
worden!  
 

Uiteindelijk leer je ook steeds beter hoe je vooraf kunt 

kiezen voor invalshoeken en een specifieke vertelstijl. 

Om zo bewust en met opzet naar een gewenst 

resultaat toe te werken. 
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Emoties  
 

Volgens Psycholoog Nico Frijda (1994) heeft 

emotioneel gedrag meestal een functie. Universeel 

herkennen we, los van culturele achtergrond, zes 

basisemoties en dito gezichtsuitdrukkingen (Ekman, 

Sorenson, & Friesen, 1969).  

 

De zes basisemoties zijn: 

 

Vreugde: Je hebt net een miljoen dollar gewonnen; 

Verdriet: Je lievelingsdier is pas gestorven; 

Angst: Je wordt omringd door giftige slangen; 

Woede: Je ziet een zuiplap een oude vrouw 

mishandelen; 

Verbazing: Je bent bezig met een gesprek en iemand 

begint ineens over iets heel anders te praten; 

Afschuw: Je ziet in een film hoe ze iemand een dode 

rat laten opeten. 

 

Bij elk van deze emoties leert een mens al snel een 

bepaalde gelaatsuitdrukking te gebruiken en bij 

anderen te herkennen. Los van afkomst en status bezit 

elk mens deze basisemoties en de bijbehorende 

gezichtsuitdrukkingen (Ekman et al., 1969). Kom je uit 

een elitebuurt of uit een volksbuurt; de emoties zijn 

gelijk. Van Alaska tot Zuid-Afrika, van de VS tot 
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Australië, van Paramaribo tot Phnom Penh, het maakt 

dus geen verschil. 

 

Er zijn dus 6 basisemoties die in elke cultuur geuit 

worden, maar binnen culturen zijn er wel aangeleerde 

regels die aangeven of een bepaalde emotionele 

reactie op dat moment gepast is (Elfenbein & Ambady, 

2002). 

Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 

 

1. Woede ↔ Kalmte 

2. Liefde ↔ Haat 

3. Vrees ↔ Vertrouwen 

4. Schaamte ↔ Schaamteloosheid 

5. Vriendelijkheid ↔ Onvriendelijkheid 

6. Medelijden ↔ Leedvermaak 

7. Verontwaardiging ↔ Bewondering 

8. Afgunst ↔ Empathie (inlevingsvermogen) 

9. Onrust ↔ Acceptatie 

 

Daarnaast zijn er nog afgeleide emoties, zoals 

gewetenloosheid, berouw, minachting, verveling, 

wanhoop en enthousiasme (Russell, 1980). 
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Natuurlijk is het van belang je emoties te kunnen sturen 

en te etaleren, wanneer je een verhaal vertelt of een 

presentatie verzorgt.  

Het mooiste is om de juiste emotie op het goede 

moment in te zetten of te tonen. Hoe vaak bedoelt de 

verteller het ene, maar komt het anders over. Door de 

ondertoon of de uitstraling die niet klopt met wat er 

wordt verteld. Emoties ontstaan in je hoofd en worden 

daar vandaan direct ‘doorgezet’ naar je lichaam. Ze 

komen vervolgens tot uiting in woord en gebaar. En 

daarmee geven emoties eigenlijk de meeste betekenis 

aan de woorden die je uitspreekt. Zoals al aan bod 

kwam in het hoofdstuk ‘Statistieken over verbale en 

non-verbale communicatie’ en bij alle facetten van de 

WES-Methodiek. 

 

Bij vertelkunst, of een goede presentatie, is het zaak 

dat je op het juiste moment emoties kunt oproepen en 

sturen. Om woorden kracht bij te zetten en hun 

betekenis te benadrukken. Bij gesprekken, of verhalen 

waarbij interactie aan de orde is, is het zaak om te 

leren niet impulsief met een instinctieve emotie te 

reageren. Maar zoveel mogelijk even de tijd te nemen 

en vervolgens met gepaste emotie verder te gaan. 

Zoals ook bij spreken eerder is aangegeven, is 

eventjes een stilte nooit erg! Bij emotie is een 

rustpauze hét moment om jezelf te herpakken en ‘in 
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control’ te blijven. Door het verloop van het verhaal, of 

door interactie met publiek, kun je ook worden 

overvallen door een emotie.  

Iemand plaatst bijvoorbeeld een goede grap, of valt je 

aan op je woorden. De kunst is dan om snel bij jezelf 

na te gaan of uiting geven aan die emotie passend is, 

of juist niet. Laat je hoofd werken, houd contact, maak 

een keuze en blijf onder alle omstandigheden ‘meester’ 

van je verhaal. Laat de opkomende emotie je verhaal 

dus niet overnemen. Dat kost vaak moeite, maar het is 

belangrijk om dit te kunnen. Je opponent verwacht dat 

je boos wordt om hetgeen hij heeft gezegd. Maar jij 

blijft rustig en zegt bijvoorbeeld: ‘Beste kerel, ergens 

heb je gelijk. Maar daar komen we later op terug.’ En 

dan ga je rustig door met je verhaal, toespraak of 

lezing. 

 

Oefening 15 

Denk terug aan een moment waarop je een beetje blij 
was. Kun je dit met passende emoties terughalen en 
echt voelen? Denk dan terug aan een moment waarop 
je ontzettend blij was en haal dit moment met 
bijbehorende emoties terug. Een tip om dit te doen is 
door eerst aan het ‘een beetje blij’-moment te denken 
en het weer voor je te zien met alles erop en eraan. 
Pak dit gevoel dan vanuit je onderbuik weer op en laat 
het uitgroeien tot dat ‘ontzettend blij’-gevoel. Hoe vaker 
je dit oefent, hoe beter het lukt om het bewust op te 
roepen. Je kunt dan het moment terughalen, alsof het 
net is gebeurd. 
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De ervaring is echt omdat het menselijk brein het 
verschil niet kan maken tussen feiten en fictie. 
Ondanks wat mensen denken is er geen verschil in het 
gevoel bij een verhaal waarin een ervaring wordt 
opgeroepen waarbij jij een bepaalde emotie hebt en 
een echte emotie die je zelf hebt meegemaakt. 
 
Het gemak waarmee je herinneringen en emoties kunt 
terughalen en toepassen op een nieuw moment 
verschilt van mens tot mens. Maar iedereen kan het en 
het is te trainen en te ontwikkelen. Kun je momenten 
koppelen aan echte, voelbare emoties, dan weet je 
voortaan hoe je tijdens je verhaal een authentieke 
emotie kunt ophalen en laten zien. Voor een groot of 
voor een klein publiek, dat maakt niet uit. 
 
Kun je in eerste instantie niet bij een eigen emotie 
komen, denk dan terug aan een moment waarop je 
iemand anders overtuigend zag lachen. Verplaats je 
daarin en adopteer de fysieke uitstraling, geluiden en 
houding. Je zult merken dat dit ook werkt en dat de 
emotie dan ook authentiek is en écht voelt. 
 
Het vraagt oefening, maar ook dit gaat na een tijdje 
vanzelf. Zoals eerder opgemerkt: dit is een beproefde 
methode voor topacteurs om gevoel in echte, maar 
vooral ook in fictieve verhalen te leggen. 
 
Blijf altijd dicht bij je eigen gevoel, bij elk verhaal of 
presentatie, en zet emotie in waar het extra kracht of 
nuance geeft. Probeer het uit, en sta verstelt van jezelf 
en vooral: have fun!  
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Voorbeeld uit de praktijk  

 

The Wailers 

 

“Rond 1998 was ik als drummer sessieleider in café de 

Bordelaise in Den Haag. Tijdens één van die sessies 

kwamen twee reggaebands na hun optreden in Het 

Paard van Troje bij ons binnen. Kongo Banga, de 

leadzanger van de ene band, vroeg of hij mee mocht 

jammen en dat mocht natuurlijk. Hun drummer was er 

niet bij en ik viel in. Hetzelfde vroeg leadzanger 

Jampara van de andere band. Na afloop van de sessie 

vroegen beide zangers om mijn telefoonnummer. Ik gaf 

ze mijn visitekaartje en een week later belden ze me 

afzonderlijk op met de vraag of ik wilde invallen als 

drummer in hun band. Er was een optreden gepland in 

Paradiso Amsterdam, dus op die bewuste avond trad 

ik met twee bands op en presenteerde mijn drumwerk 

met een glimlach en naar behoren. Ik kreeg veel 

complimenten en nam met een goed gevoel afscheid 

van de bands. 

 

Ik hoorde niets meer van de bands tot een jaar later 

toen ik in België dichtbij de grens van Frankrijk op 

vakantie was met mijn toenmalige vriendin. Ik had mijn 

huistelefoon doorgeschakeld naar mijn mobiel. We 

waren die dag na een autorit van bijna vijf uur net op 

de plaats van bestemming aangekomen. Rond een uur 
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of één die nacht gingen we slapen en om een uur of 

vier ging mijn mobiele telefoon. Ik nam op en het was 

Jampara, die mij vertelde dat hij bij het concert van 

The Wailers was en dat The Wailers een drummer 

zochten. Ik was natuurlijk nog een beetje suf, bedankte 

hem en antwoordde: ‘Laat iemand van The Wailers mij 

bellen.’ Eerlijk gezegd verwachtte ik niets meer te 

horen. De telefoon ging een halfuur later weer en het 

was Kongo Banga. Hij zei: ‘Winston, ik ben hier in 

Alkmaar met The Wailers van Bob Marley en ze 

zoeken een drummer om in te vallen. Ik heb gezegd 

dat jij in staat was dit te doen, ben je geïnteresseerd?’ 

Ik zei: ‘Thanks man, maar laat één van de leden van 

The Wailers mij bellen’. Ik keek mijn vriendin aan die 

inmiddels ook wakker was. Wat zullen we doen als ze 

van The Wailers bellen? Ze zei: ‘Deze kans krijg je 

waarschijnlijk nooit meer, laten we het doen.’ Een 

kwartier later ging de telefoon weer en een vrij zware 

stem zei toen ik opnam: ‘Yeah man, it's boss man from 

the Wailers. I heard you are a great drummer, can you 

play with us tomorrow in Germany?’ 

Ik keek mijn vriendin aan en ze knikte en ik zei: ‘Yes, I 

can play. Where do you want me to go?’ Hij zei: ‘We 

are at the Van der Valk Hotel in Alkmaar. Be there at 

noon.’ Ik zei: ‘I’ll be there’. 

We maakten ons klaar. Het was inmiddels bijna half 

zes. We pakten onze spullen in, namen afscheid van 
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de gastvrouw en stapten om zes uur in de auto op weg 

naar Alkmaar. Rond kwart over elf waren we bij 

Amstelveen en iets zei me dat het verstandig zou zijn 

om te melden dat ik er over een halfuur zou zijn. De 

telefoon werd opgenomen door iemand anders en ik 

stelde mezelf voor als de vervangende drummer. Hij 

bleek de manager te zijn. Hij zei: ‘Sorry man, we 

hebben gehoord dat je in België zat en dachten dat je 

het niet zou redden. Dank je wel voor de moeite en de 

volgende keer zullen we je bellen. We hebben 

inmiddels een Duitse drummer gebeld en die gaat het 

doen. Wij kennen hem, hij heeft vaker met ons 

gespeeld.’ Ik zei dat ik er bijna was en dat ik door zou 

rijden naar het hotel om dit uit de mond van de bassist 

te horen. De manager probeerde mij op andere 

gedachten te brengen. Om iets vóór twaalf uur kwam ik 

aan in het hotel, parkeerde mijn auto en vroeg mijn 

vriendin even in de auto te wachten tot ik dit akkefietje 

had uitgezocht. 

 

In de lobby was het een drukte van belang. Iedereen 

maakte zich klaar om naar Duitsland te vertrekken. Ik 

stelde mij voor en vroeg of iemand mij kon vertellen 

waar de bassist was. De manager kwam naar mij toe 

en keek geërgerd. Het nieuws had zich blijkbaar 

verspreid en zelfs de buschauffeur vond het nodig om 

mij op een vijandige toon toe te spreken. ‘Wie denk jij 
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dat je bent dat je zonder repeteren met The Wailers 

kan spelen?’ Ik moest mijn emoties bedwingen om 

hem niet uit te schelden. 

 

Ik was toen al een succesvolle verhalenverteller en 

deed rond de 250 voorstellingen per jaar, verdiende 

best goed en hoefde niet voor geld te drummen. Dit 

was gewoon een erezaak. De manager gaf mij na wat 

aandringen toch het kamernummer van de bassist. Ik 

liep naar de lift en ging naar de derde verdieping. Toen 

ik voor de deur stond, haalde ik een paar keer diep 

adem, om even tot rust te komen. Ik stond met mijn 

voeten stevig op schouderbreedte en wist vooraf mijn 

eerste drie zinnen. 

 

De deur ging open en Aston Barret, de inmiddels 

legendarische bassist van The Wailers keek mij aan 

met een vragende blik. ‘Yeah man’, zei hij en ik 

herkende zijn stem van het telefoongesprek. Ik zei: 

‘Mijn naam is Winston, de drummer. 

 

 Je hebt mij gebeld.’ Hij zei met nog meer verbazing: 

‘You made it man. I heard you were in Belgium.’ Ik zei 

dat ik had afgesproken om twaalf uur in het hotel te zijn 

en dan ben ik er ook. ‘You showed a lot of heart man’, 

zei Aston. Hij belde de manager en zei: ‘Call the other 

drummer, he’s not playing. This guy is playing.’ Ik had 

ook met alle negatieve gevoelens weg kunnen gaan. 
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Door dat niet te doen en lef te tonen, kreeg dit verhaal 

de gewenste positieve wending.  

 

               
 

.     
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Ankeren 

 

Waar denk jij aan bij het woord ankeren? In de context 

van vertellen en emoties gaat het om het vastleggen 

en letterlijk verankeren van een emotie. Je maakt de 

onbekende situatie bekend, door deze te vergelijken 

met eerdere sociale representaties, zodat de nieuwe 

situatie vergeleken en geïnterpreteerd kan worden 

(Moscovici, 1984b). Zoals een schip wordt vastgelegd 

op een nieuwe plek, met een vaker gebruikt anker. 

Ankeren gebruik je tijdens het vertellen om sneller bij 

een gewenste emotie of handeling te kunnen. Dit kan 

positief of negatief zijn. Telkens als er iets gebeurt 

waar je gelijk een emotie of gevoel bij krijgt, ben je 

automatisch, bijna onbewust bezig met het ankeren 

van die emotie. Als je hiervan als verteller gebruik wilt 

maken, dan zoek je dus in gedachten die situaties op 

wanneer je de bijbehorende emotie nodig hebt. Omdat 

deze emoties ‘verankerd’ zijn, kun je ze snel vinden en 

oproepen. 

 

Een voorbeeld. Je stapt in je auto en zet elke keer je 

favoriete muziek op. Zo anker je rijden in de auto aan 

‘plezier en blijdschap’. Hoor je ergens anders die 

muziek, dan is de kans groot dat je aan autorijden 

denkt.  
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Rijd je een keer met iemand anders mee, dan is de 

kans groot dat je denkt aan jouw muziek en het gevoel 

dat daarbij hoort. Zo werkt ankeren.  

 

Een ander voorbeeld: Je hebt een stressvolle baan en 

elke keer kom je gestrest thuis. Je ziet je vriendin of 

vriend als eerste als je thuiskomt. Als hij of zij je niet 

meteen uit die stressvolle staat kan halen of je kunt 

jezelf niet losmaken van die opgejaagde emotie, dan 

kan na een tijdje - zonder dat je het door hebt - 

thuiskomen en het zien van je geliefde verankerd 

raken aan je gestreste gevoel. Op een gegeven 

moment wil je niet eens meer thuiskomen. Thuiskomen 

is in dit geval een slecht of negatief anker geworden.  

 

Je kunt dit doorbreken door een negatief anker los te 

koppelen. Hoe doe je dat dan? De volgende oefening 

is een manier om dit te doen. Het helpt je een serie 

positieve ankers te creëren op de plaats waar het 

negatieve anker was.  

 

Oefening 16  

Visualisatie: plaats het stressvolle gevoel met het 
negatieve anker op je rechterschouder. Zorg dat je 
voelt dat het daar ook echt aanwezig is.  
Als je je rechterschouder aanraakt, of iemand anders 
doet dat, dan haal je dit gevoel en dit anker zo naar 
boven. Vervolgens leg je op je linkerschouder een 
serie positieve ankers. In het geval van het voorbeeld, 
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de positieve ankers die horen bij thuiskomen en je 
geliefde zien, zonder stress. Beleef het moment van 
thuiskomen opnieuw, met positieve emoties van 
veiligheid en blijdschap. Op het moment dat je 
positieve emoties loskomen en toenemen, raak je de 
linkerschouder aan en anker je die gevoelens in 
positieve zin. Herhaal dit zo vaak als nodig. Een 
volgende keer dat de stressvolle emoties opkomen, 
hoef je nog maar één ding te doen, namelijk je 
linkerschouder aanraken. Op een gegeven moment is 
het negatieve anker los. Nog verder, en je kunt ook 
zonder aanraking het stressvolle gevoel loskoppelen 
van thuiskomen. Omdat nieuwe, positieve ankers de 
negatieve ankers hebben vervangen. 
 
Natuurlijk wil je weten wat dit met vertellen te maken 
heeft… Hier komt het: als je altijd angst hebt om te 
spreken in het openbaar kun je dezelfde techniek 
gebruiken om die angst los te maken en 
zelfvertrouwen en andere positieve emoties daarvoor 
in de plaats te ankeren. 
  
Oefening 17 
In plaats van de angst en onzekerheid die opkomt als 
je moet spreken, roep je het gevoel op dat je eigenlijk 
wilt hebben: het gevoel van zekerheid en 
zelfvertrouwen. Anker dit gevoel door in je ringvinger te 
knijpen als je je zeker voelt. Als je dit herhaalt en goed 
hebt gedaan, dan hoef je voortaan, als het moment is 
aangebroken om te spreken, alleen nog in je ringvinger 
te knijpen en je positieve gevoel is paraat. Je ankert de 
aanraking van je vinger met een gevoel van zekerheid, 
met dat positieve gevoel. Dit kan ook tijdens je verhaal 
van pas komen, niet alleen in het begin! 
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Oefen met dit basisprincipe en kies het lichaamsdeel of 
de aanraking die voor jou logisch en vertrouwd is om 
een emotie of staat op te roepen. Zo anker je jouw 
emoties het snelst en op de meest natuurlijke manier. 
 

Verbinding en Contact 

 

Zorg dat je altijd verbonden bent door oogcontact met 

de persoon of de groep waarvoor je spreekt. In de 

WES-SCAN kwam dit al aan bod. Contact maken met 

en je aandacht richten op je publiek laat zien dat je niet 

met jezelf bezig bent, maar dat je bewust verbinding 

maakt, interesse toont en de ander betrekt bij jouw 

verhaal.  

Door je aandacht doelbewust te richten op je 

gesprekspartner(s), op de groep of alle aanwezigen in 

de zaal, weet je altijd wat je publiek nodig heeft. Je 

kunt zo altijd op het juiste moment passend reageren, 

mensen erbij betrekken en de aandacht met 

oogcontact vasthouden. 

Een voorbeeld uit de praktijk. 

 

Leerkrachten 

 

Ik gaf een workshop aan een groep leerkrachten in het 

basisonderwijs. Zoals ik al vertelde, blijkt dat veel 

leerkrachten onzeker zijn als ze voor de klas staan. 

Maar ook voor collega’s of als ze ouders moeten 

toespreken. Een aantal leerkrachten bleek het prettig 
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te vinden om tijdens het spreken een centraal punt in 

de ruimte te kiezen en over de kinderen of ouders 

heen naar dat punt te kijken. Ik heb toen de rollen 

omgedraaid en keek, terwijl ik tegen hen sprak over 

verbinding zoeken, over en om de leerkrachten heen. 

Ik vroeg hen achteraf hoe ik was overgekomen. Ze 

gaven stuk voor stuk aan dat ze geen verbinding 

voelden wanneer ze op die manier werden 

aangesproken. Mijn vraag was daarna natuurlijk hoe 

de kinderen zich dan zouden voelen, als ze op deze 

manier door de leerkracht worden toegesproken. Zij 

kunnen zo ook geen contact of verbinding maken met 

de leerkracht.  

Iedereen was het er over eens dat dit geen goede, 

betrokken manier van presenteren of de klas 

toespreken is.” 

 

Maak oogcontact en hou de verbinding en daarmee de 

aandacht vast, bij iedereen. Betrek je luisteraars (in dit 

geval de leerlingen) bij jouw uitleg of voordracht. 

Kortom: pas de WES-SCAN altijd toe!  

 

Houding 

 

Je houding is, zoals uit de ervaringen en onderzoek 

blijkt, enorm belangrijk. Je houding vertelt net zo zeer 

een verhaal als je woorden. Je bewust zijn van je non-
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verbale communicatie is een krachtige tool om te 

werken aan je invloed tijdens het spreken in het 

openbaar. We staan met onze aard en fysiek gedrag 

dichterbij de dieren dan velen van ons willen toegeven. 

We reageren daarom ook sterk op de non-verbale 

communicatie. Soms nog sterker dan op woorden. 

Mannen en vrouwen verschillen van nature. Er is geen 

emancipatiewet die daar iets aan kan veranderen. 

Vrouwen die hun kinderen (hun nest) moeten 

verdedigen, zijn erop gebrand om zo snel mogelijk te 

scannen of er gevaar in de buurt is. Daarbij nemen ze 

snel een beschermende, zorgzame of verdedigende 

houding aan. Mannen zijn van nature jagers en 

beschermers van het territorium.  

Dit uit zich deels in hetzelfde gedrag als vrouwen, als 

het gaat om het scannen op gevaar. Maar de 

basishouding kenmerkt zich sneller in ‘ergens voor 

gaan staan’ of  ‘ergens voor gaan’. Mannen staan 

doorgaans klaar om snel in actie te komen. Met het 

oog op een prooi of op een (mogelijke) vijand (Buss, 

1995). 

 

Hoe het ook zij, als je jezelf bij een presentatie of 

verhaal niet bewust bent van je houding en je 

instinctieve, non-verbale communicatie, dan komt de 

boodschap vaak anders over dan je hem bedoelt. Je 

ziet voordat iemand gaat spreken vaak al of het een 
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goede of een slechte speech gaat worden. Probeer het 

maar te zien; ‘mensen lezen’ is leuk en leerzaam.  

 

“Je moet verbaal en non-verbaal zeggen wat je bedoelt 

en bedoelen wat je zegt.” 

 

Winston E. Scholsberg 

 

Stilstaan, lopen of zitten 

 

Het mag voor het vertellen van een goed verhaal of het 

geven van een presentatie niet uitmaken of je stilstaat, 

loopt of zit. In de zeven stappen van de WES-Methode 

is aan stilstaan en lopen al aandacht besteed.  

Het aandachtspunt in dit hoofdstuk is dat de kracht van 

het verhaal niet verdwijnt wanneer je het verhaal 

zittend doet. In de praktijk kiezen mensen doorgaans 

voor staan of lopen. Maar zittend spreken of vertellen 

kan juist getuigen van zelfvertrouwen, mits je de 

basisregels in acht neemt. Een sterke houding - een 

rechte rug en een duidelijke focus -  geven je verhaal 

veel meer kracht. Natuurlijk voelt de WES-SCAN 

vanuit deze zithouding anders aan. Je moet als 

spreker veel meer vanuit het hoofd, de armen en de 

ogen vertellen. Vergeet niet je bovenlijf net zo mee te 

laten bewegen als je hoofd, zodat het publiek of je 

gesprekspartners het gevoel hebben dat je actief 

contact maakt, verbinding zoekt en de zaal of je 
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tafelgenoten betrekt bij het gesprek. Ook hierbij geldt: 

Pas altijd de WES-SCAN toe! 

 

Testimonial 

 

“Winston Scholsberg werkt erg snel en efficiënt. Hij 

was in staat om de informatie die ik gaf snel te 

verwerken in de training. Ik voelde mij tijdens de 

training snel op mijn gemak; dit kwam vooral door 

Winstons warme en open persoonlijkheid. Ik heb op 

een creatieve manier ontdekt hoe ik verbinding met het 

publiek kan maken.  

Na twee uur had ik behoefte om nog meer te leren; wat 

vloog de tijd voorbij." 

 

Majoor El Rahmani 

Plaatsvervangend brigadecommandant van de Koninklijke 

Marechaussee 
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Een voorbeeld uit de praktijk. 

Dansen bij Zang Lobo 

 

“Mijn broer Marlon liep van huis weg omdat het regime 

van mijn moeder hem teveel werd. Ik had iets meer 

geduld, was veertien, woonde nog thuis en had contact 

met hem via het Surinaams Jongeren Centrum (SJC). 

Op een dag vroeg hij of ik wat van zijn achtergelaten 

kleding kon brengen naar discotheek Bellamy in 

Scheveningen. Dit is de plek waar we altijd uitgingen. 

Hij zou daar om een uur of drie ‘s middags zijn. Ik ging 

erheen en toen ik binnenliep waren er nog meer 

mensen, twee van Marlon’s vrienden uit zijn danstrio. 

Marlon had een dansgroepje dat meedeed aan 
wedstrijden die regelmatig werden gehouden tussen 
jongeren uit Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Mijn 
oudste broer had dat ook gedaan, jaren geleden, in 
dezelfde discotheek. 
 

Ik kan mij nog herinneren dat hij na zo’n nacht ons 

uitgebreid verslag deed van de moves die hij had 

gemaakt en hoe hij had gewonnen, of tweede was 

geworden. Mensen als Romeo Hassebaink, Brakoekoe 

(Loyd Tjon), Hille en Squalla (de bijnaam van mijn 

oudste broer) waren onze idolen, onze danshelden uit 

die tijd. Het waren meestal James Brown-imitatie 

wedstrijden. 
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De groep van Marlon was benaderd om auditie te doen 

als achtergronddansers bij een artiest. Later bleek het 

Lobo (Soca Calypso) te zijn. Er waren ook een aantal 

dames bij en een casting crew. Omdat ik niet wilde 

storen, gaf ik Marlon snel zijn kleding, groette hem en 

zijn vrienden en liep snel richting uitgang. 

 

Ik kwam echter niet zo ver, want één van de casting 

agentes hield mij tegen en vroeg waar ik heen ging. Ik 

antwoordde dat ik er niet erbij hoorde en alleen wat 

kleding kwam brengen voor mijn broer. ‘Je mag blijven 

als je kunt dansen, dit is een open casting. Kan je 

dansen?’ Ik keek mijn broer vragend aan voordat ik 

antwoord gaf, want ik voelde me best opgelaten. De 

dame drong aan en ik bleef. Ze zette wat muziek op en 

we moesten al improviserend dansen. Ik was al sinds 

mijn derde bezig met entertainen en ging meteen in de 

‘showmodus’,  de staat van de danser en performer. 

Lach op mijn gezicht en alles wat erbij hoort. Ik maakte 

oogcontact met de casting agents en de crew en 

zorgde daardoor dat zij aandacht voor mij hadden. 

 

Om een lang verhaal kort te maken, ik werd samen 

met mijn broer en Wensley uitgekozen voor de 

optredens. Het nummer werd een succes. We deden 

een betaalde fotosessies, verschenen samen met 

Lobo op de hoes en mochten tijdens optredens op de 
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achtergrond meedansen. Onder andere tijdens radio 

en tv-optredens als Nederland Muziekland. Het was 

een fantastische ervaring en ik heb daar wijze lessen 

geleerd over entertainen, competitie en vooral ook de 

juiste houding en attitude.” 

 

 
 
Album cover van Soca Calypso van zanger Lobo met mijn broer in 
het midden en ik aan de rechterkant. 
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WES-Mindset: Zelfvertrouwen: de 
Mantra’s  
 

Master your story, master your Influence kent een 

aantal mantra’s, waar het zelfvertrouwen centraal staat. 

Doorloop deze mantra’s voor je presentatie, visualiseer 

ze stuk voor stuk, zie het resultaat voor je en ga met 

zelfvertrouwen het podium op, of de vergaderzaal in! 

 

A. Ik weet dat ik het vermogen heb om te praten en 

dat ik mijn doel om mijn verhaal over te brengen 

volledig in mijn systeem heb. Ik eis van mijzelf 

daadkracht, constante verbinding, visie en de 

belofte om het maximale uit deze presentatie te 

halen. Ik zal mijn verhaal met enthousiasme 

vertellen, de aanwezigen boeien, entertainen en 

tegelijkertijd één zijn met de inhoud.  

 

B. Ik besef dat de gedachten die ik creëer ervoor 

zorgen dat ik mijn doel zal bereiken. Daarom kies ik 

ervoor om elke gedachte te sturen naar maximale 

potentie, in uitbundigheid. Tijdens het oefenen van 

mijn verhaal zal ik mij dagelijks, minstens vijftien 

minuten, concentreren op de rol die ik als performer 

of spreker wil hebben. Ik doe dit omdat ik weet dat 

herhaling de moeder is van meesterschap. 
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C. Ik roep het beeld op waarmee ik overtuigd en in 

uitbundigheid tevreden zal zijn. Heb ik moeite om 

zelf een beeld te creëren? Dan zal ik naar het 

voorbeeld van één of meerdere sprekers uit het 

heden of verleden handelen, zodat ik alsnog  

duidelijke tastbare doelen kan realiseren en met 

overtuiging kan spreken. 

 

D. Ik roep het beeld op waarmee ik overtuigd en in 

uitbundigheid tevreden zal zijn. Heb ik moeite om 

zelf een beeld te creëren? Dan zal ik naar het 

voorbeeld van één of meerdere sprekers uit het 

heden of verleden handelen, zodat ik alsnog  

duidelijke tastbare doelen kan realiseren en met 

overtuiging kan spreken. 

 

E. Ik weet dat ik niet perfect ben. Daarom zorg ik 

ervoor dat ik mij van elke vooruitgang bewust ben 

en daarvan zal genieten. Ik zal tien minuten per 

dag werken aan mijn zelfbeeld. Ik ben een 

succesvol persoon. Ik zal de effectiefste manier 

vinden om succesvol te zijn en zal elke dag zo veel 

als mogelijk de WES-methode toepassen. Niet 

alleen bij een training of presentatie, maar bij elk 

contact of elke verbinding en gesprek in mijn leven. 
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Testimonial 

 

‘Master your story, master your influence’ betekent 

ontdekken en je bewust worden van ‘negatieve’ 

gedachten of meningen die je gedrag beïnvloeden. 

Tijdens dit coach-traject leer je zien en voelen hoe 

negatieve ervaringen je houding kunnen bepalen. Met 

deze kennis leer je je passie ontdekken.  

 

Je doorloopt alle fasen van de basisbehoeften van een 

mens op zoek naar oud zeer, bitterheid, woede of 

angst en je leert dit los te laten en om te zetten in 

acties, doelen en competenties. Aan het eind van dit 

traject ben je je tijdens je presentaties bewust van hoe 

je een handdruk geeft, hoe je overkomt en wat je 

uitstraalt. Ik heb van ‘Master your story, master your 

influence’ geleerd om tijdens interacties strijd bij 

anderen en mezelf te herkennen en er bewust voor te 

kiezen om daar tegenin te gaan. 

 

Norma Alberg  Sociaal-panoramacoach en supervisor bij NLP 
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Oefening baart (vertel)kunst: De praktijk 

 
WES-TALK : De ‘drie woorden-oefening’ 

 

‘Free flowen’ in een verhaal kun je leren. In normaal 

Nederlands betekent dit ‘voor de vuist weg vertellen’, 

improviseren, uit de losse pols je verhaal doen. Je ziet 

wel eens iemand zo geweldig vertellen dat je denkt: 

‘Dat kan ik nooit, wat een talent!’ Waar jij je 

waarschijnlijk in vergist is, dat die persoon veel tijd 

heeft gestopt in de voorbereiding. Daarom heeft het 

geen zin om een standup comedian te tackelen. Hij of 

zij heeft zijn verhaal al zo vaak verteld dat elke 

denkbare onderbreking al eens is voorgekomen. Het is 

routine geworden. Dat kan overigens ook een gevaar 

inhouden... Maar natuurlijk zijn er mensen die van 

nature welbespraakt zijn. 

 

De nu volgende oefening is om je het ‘free flowen’ stap 

voor stap eigen te maken, of je nu een natuurtalent 

bent of niet. Je repeteert vaardigheden om straks in 

deel twee te leren hoe ook een beginner welbespraakt 

kan zijn en op een podium kan staan als een geboren 

spreker of verteller. 
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Oefening 18  

De sleutelwoorden zijn: Toekomst-Werk-Sport. Begin 
je verhaal met één van deze woorden. Gebruik de drie 
woorden allemaal in je verhaal. Belangrijk zijn 
natuurlijk de basistechnieken: 
 
1) Kom in de staat waarin je de luisteraar wilt hebben; 
2) Spreek met klank- en kleurbewustzijn; 
3) Gebruik dynamiek; 
4) Spreek van A naar B, zie de WES-TALK. 

 
Vertel je verhaal in twee minuten. 
 
Kies nu zelf drie woorden uit die de basis voor je 
verhaal vormen. Begin met je verhaal met één van de 
drie woorden. Het is belangrijk om niet te snel te 
praten; het is beter om te langzaam te spreken dan te 
snel. Je bent waarschijnlijk door de technieken uit dit 
boek al veel beter te volgen en te verstaan. Het is 
uiteraard belangrijk om geen ‘uuuh’  te zeggen. 
 
Het is nu dus minder belangrijk om een inhoudelijk 
perfect verhaal te vertellen. Je flow is belangrijker. 
Denk aan je houding en je tempo. 
 
Werk met een stopwatch of klok met secondewijzer en 
hou je echt aan die twee minuten. 
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Praktijkvoorbeeld: Introductie in de PUC 
Universiteit van Phnom Pehn 

 

"Na een introductie via mijn goede vriendin Tang Hour 

bij het CJCC(Cambodian Japanese Coorporation 

Center Phom Pehn) heb ik mijn eerste zakenreis naar 

Zuid-Oost Azië geboekt als internationaal spreker. Ik 

had al snel een goede relatie met deze universiteit en 

heb daar de WES Methode getraind. Na een van de 

seminars werd ik uitgenodigd voor een lunchafspraak 

met Professor Samboon Monkolsombat omdat hij 

onder de indruk was van de manier waarop ik het 

publiek heb kunnen boeien. Hij heeft mij later 

geïntroduceerd aan Kol Pheng Ph.D., de voormalig 

Minister van Onderwijs en oprichter van de PUC 

Universiteit. Deze afspraak resulteerde in het geven 

van een extra seminar op de PUC Universiteit voor 150 

studenten." 
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Professor Somboon Monkolsombat was aanwezig tijdens mijn 
seminar. 

 

 
 
Kol Pheng Ph,D. oprichter van de PUC Universiteit in Phom Pehn 
(in het midden). 
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WES-TALK : Het telefoongesprek  

 

Oefening 19  

Deze oefeningen zijn goed voor zakelijke gesprekken. 
Je kunt de technieken natuurlijk ook toepassen in privé 
gesprekken. 
 
Stap 1: Zorg dat je in de mentale staat komt die je 
nodig hebt om je luisteraar te beïnvloeden. Zie hiervoor 
ook het onderwerp ‘Emoties’. 
 
Stap 2: Ook al ken je de persoon die je belt en heb je 
vaker gesprekken gehad, dan is het toch handig om de 
eerste drie zinnen voor te bereiden. Dat komt veel 
beter over en je zit sneller in een goed gesprek. Als je 
de persoon die je belt niet of niet goed kent: check de 
naam van de persoon die je moet hebben en oefen die 
een paar keer hardop als het een moeilijke naam is. 
WES-TALK, metafoor bloem en wereldkampioen! Als 
reminder omdat je gesprekspartner dan duidelijker zal 
praten. 
 

Step 3: Bereid je eerste drie zinnen voor, zowel voor 

de telefonist, als voor de persoon in kwestie.  

 
Oefen op deze manier met collega’s, vrienden of thuis 
diverse telefoongesprekken en pas het op je werk 
zoveel mogelijk toe!   
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Oefening 20 

A) Zorg dat je in de mentale staat komt die je nodig 
hebt om je toehoorders te betrekken en te 
beïnvloeden. Zie ook het onderwerp ‘Emoties’. 

B) Loop recht op je doel af, kijk recht vooruit, met je 
blik gericht op waar je naartoe loopt, 
zelfverzekerd, zonder afgeleid te worden. Zie ook: 
WES-WALK. 

C) Spreek je tot één persoon, zorg dan dat je die 
persoon spiegelt. Kijk naar de ander zoals de 
ander naar jou kijkt, zonder dat hij of zij het door 
heeft. Neem dezelfde houding aan en zorg dat je 
zoveel mogelijk oogcontact hebt, op dezelfde 
hoogte. 

D) Spreek je tot meer mensen, pas dan de WES-
SCAN toe. Kijk rustig met een glimlach ieder 
persoon in de ogen, van links naar rechts of van 
rechts naar links. Doe dit rustig, raffel het niet af. 

E) Stel je zelf voor, noem duidelijk je voor- en 
achternaam, net alsof je een wereldkampioen bent 
en zie dan een bloem voor je als metafoor. 
Wanneer je al bent voorgesteld, begin dan vanuit 
de WES-SCAN met je verhaal. Zie ook het 
onderwerp ‘Je naam uitspreken’.  

F) Focus op langzamer dan normaal praten. Spreek 
je van nature traag of saai, werk dan aan iets meer 
tempo en besteed in beide gevallen aandacht aan 
je intonatie (toonhoogte) en nadruk (duidelijk de 
juiste klemtonen leggen). Oefen bewust vooraf je 
eerste drie zinnen. Zie ook ‘Telefoongesprek’.  

G) Doe de WES-WALK: loop tijdens het praten rustig 
van links naar rechts. Oefen dit met de eerste drie 
zinnen van je verhaal of voordracht. 
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H) Doe de WES-SCAN en de WES-WALK, loop van 
links naar rechts 

I) WES- -WALK, WES-SCAN, WES-TALK: als je een 
keer van links naar rechts bent gelopen en je hebt 
iedereen aangekeken, dan stop je midden op het 
podium en ga je spreken. 

J) Maak je verhaal stilstaand of zittend af. Gebruik 
hierbij de WES-SCAN en let op hoe je staat en in 
wat voor houding. Vergeet niet de WES STANCE 
te doen en te spiegelen! 
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Extra: De moraal van het verhaal… 
 

Oefening 21 

In dit hoofdstuk vind je vier korte verhalen van 
ongeveer vijf minuten, die je als oefening kunt 
gebruiken. Creëer zoveel mogelijk situaties waarin je 
deze verhalen kunt vertellen. Kies om te beginnen 
steeds één van de drie. Kies een diner, een informele 
zakenmeeting of wat dan ook. Als je maar sociaal 
contact hebt en onder de mensen bent. De verhalen 
zijn kort en krachtig. Denk niet dat het makkelijk is. 
Maar zoals gezegd: oefening baart vertelkunst! 
 
Studeer deze drie verhalen in. Verwerk ze waar 
mogelijk in een persoonlijk verhaal en maak een goede 
indruk! 

 

Een verborgen schat 

 
Op een dag zitten vier jonge mannen aan het bed van 
hun stervende vader. De vader heeft niet zoveel tijd 
meer om zijn testament te maken. De mannen moeten 
van verschillende plekken komen. Na een lange reis 
komen ze op tijd aan. Hun moeder is een jaar daarvoor 
overleden, ze hebben toen niet de moeite genomen 
om naar de begrafenis te komen. Omdat ze alle vier uit 
zijn op de erfenis, kunnen ze niet wachten tot hun 
vader vertelt wat zijn nalatenschap is. Zij willen vooral 
weten hoe de verdeling is.  
De vader is echter zo zwak dat hij met veel pijn en 
moeite in zijn laatste adem zegt: ‘Er ligt een grote 
schat verborgen op mijn land.’ Eén van de zoons zegt: 
‘Maar vader, waar dan? Het land is wel tweehonderd 
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hectaren groot.’ Wat ze ook proberen, de vader kan 
geen antwoord meer geven, hij blaast zijn laatste adem 
uit. Hij is er niet meer. Na de begrafenis en een korte 
rouwperiode zitten de vier zoons bij elkaar. Ze moeten 
bespreken hoe ze de schat kunnen vinden. Ze spreken 
af het verhaal van de schat geheim te houden. De 
volgende dag kopen ze houwelen en schoppen. Na 
een paar weken diep graven en het land omploegen, 
waarbij ze geen meter familiegrond ongemoeid laten, 
hebben ze de schat nog niet gevonden. De zoons 
vertrekken, heftig teleurgesteld. Ieder naar zijn eigen 
huis. Het land brengt de volgende zomer de beste 
oogst in tijden voort. 
 
Inschatting van een situatie 
 
Tijdens een vrije dag van een wereldwijde 
leiderschapsconferentie, kunnen de deelnemers kiezen 
tussen iets voor zichzelf doen of meegaan op een 
safaritocht. Een groepje kiest voor de trip, waarbij ze 
natuurlijk prachtige foto’s en filmopnamen kunnen 
maken van de wilde dieren in het reservaat. Vanuit 
veilige jeeps en onder deskundige leiding van een 
ervaren gids.  
Bepakt en bezakt, in camouflagekleding, zware anti-
slangenbeetlaarzen en een rugtas vol eten, drinken en 
EHBO-spullen trekken ze de jungle in.  
Na poosje rijden en vele foto’s later stoppen ze voor 
een korte lunchbreak. 
 
Twee avonturiers die toevallig ook vrienden zijn, 
vinden hun trip niet spannend genoeg. Na kort overleg 
besluiten ze op het moment dat de gids niet oplet de 
safari wat spannender te maken door op eigen houtje 
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het avontuur op te zoeken. Ze lopen steeds verder weg 
van de jeep en hun medereizigers, zonder een wild 
dier tegen te komen. Als ze beseffen dat de groep 
straks verder trekt, besluiten ze dat het tijd is om terug 
te keren. 
 
Het tweetal draait zich om en plotseling staan ze oog in 
oog met een leeuwin, die serieus kijkt. Het enorme 
beest ontbloot haar scherpe tanden en gromt 
vervaarlijk. Vanuit het oogpunt van de mannen lijkt de 
jeep nu opeens heel ver weg en de gids heeft niets in 
de gaten. De mannen beseffen dat ze in een 
gevaarlijke situatie verzeild zijn geraakt. Ze zien dat de 
leeuwin aanstalten maakt om hen aan te vallen. Eén 
van de mannen begint zich langzaam te ontdoen van 
zijn rugtas en legt die voorzichtig, samen met zijn grote 
camera met telelens, op de grond. De vriend kijkt hem 
verbaasd aan en vraagt: ‘Wat doe jij nou?’ De ander 
zegt niets, maakt rustig zijn veters los en doet één voor 
één zijn zware safariboots van anti-slangenbeetleer uit, 
terwijl hij de leeuwin strak blijft aankijken.  
 
Hij fluistert: ‘Ik bereid me voor om naar de jeep te 
sprinten.’ ‘Ben je niet goed bij je hoofd?’, snauwt zijn 
vriend. ‘Je kunt nooit sneller rennen dan die leeuwin, 
die haalt wel honderd kilometer per uur. Ik zou maar zo 
stil mogelijk blijven staan.’ ‘ 
Dat weet ik ook wel’, fluistert de ander terug. ‘Ik hoef 
ook niet sneller te zijn dan de leeuwin, ik hoef alleen 
maar sneller te kunnen rennen dan jij!’ 
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Testimonial   

 

“Toen ik de presentatie zag van Winston over 

‘Presenteren met Passie’ tijdens het Diversity Works 

Event, had ik niet het idee dat ik coaching nodig had in 

‘presenteren’. De coaching gaat over het presenteren 

van jezelf in alle facetten. Iets waar je dagelijks mee 

bezig bent. Winston weet je als geen ander te coachen 

op de details die net dat verschil maken! Be prepared 

for change!” 

 

Jemma Hale 

Business Development Professional bij BT Global Services 

  

Kennis 

 

Een pelgrim is op zoek naar een guru die hem de enige 

echte waarheid kan doceren. Op een dag hoort hij over 

een guru die in een dorpje verderop woont. Hij pakt zijn 

spullen en gaat op weg om haar te vinden. Na een 

vermoeiende reis vindt hij haar simpele hut, diep in het 

bos. De deur staat vreemd genoeg open, maar hij kan 

niemand vinden. 
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Hij roept een paar keer voorzichtig, maar er gebeurt 

niets. Hij wacht even of er iemand komt. Door zijn 

lange tocht is hij behoorlijk dorstig geworden. Hij kijkt 

om zich heen of er een bron is om zijn dorst te lessen. 

Hij ziet binnen een ronde tafel staan met daarop een 

prachtig versierde theepot, met verse thee en twee 

bijpassende theekopjes. 

 

Is daar iemand?’, roept hij nog een keer voorzichtig. 

Dorstig als hij is kijkt hij om zich heen om te zien of er 

iemand verschijnt. Als er niemand komt opdagen, 

besluit hij de hut binnen te gaan. Hij gaat aan de tafel 

zitten en schenkt zichzelf een kopje thee in. Als hij een 

slok wil nemen, verschijnt de guru. Ze kijkt naar de 

pelgrim en naar de kop thee in zijn hand, schudt haar 

hoofd en loopt zonder iets te zeggen weg. 

 

De man is stomverbaasd en wacht tot ze terug komt. 

Maar dat gebeurt niet. Hij vertrekt een beetje 

ontgoocheld, om de volgende dag terug te keren.  

Bij zijn terugkomst vindt hij de hut in dezelfde situatie 

terug: de tafel, de prachtig versierde theepot, de kopjes 

schoongewassen. De pelgrim wacht even, maar is 

weer dorstig en schenkt zichzelf weer een kopje in. De 

guru verschijnt. Ze kijkt hem aan, kijkt naar het 

theekopje, schudt haar hoofd en vertrekt. 
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Hetzelfde gebeurt nog een paar keer, totdat de pelgrim 

er genoeg van heeft en de guru smeekt met de 

woorden: ‘Alstublieft mevrouw, ik heb een lange reis 

achter de rug en ben op zoek naar de enige waarheid. 

Leer mij kennismaken met de grote waarheid.’ 

 

De guru denkt even na, loopt naar de tafel, pakt de 

prachtig versierde theepot en schenkt nog meer thee in 

de al bijna volle theekop van de man. Hij deinst een 

beetje terug als de thee overloopt op zijn schoteltje en 

van de tafel op de vloer.  

 

‘ Je brein is als het kopje thee. Het is al vol. Als je iets 

nieuws wilt leren, dan moet je eerst je hoofd 

leegmaken.’  

 

 

De inventieve ondernemer 

 

Een arme jongeman is door het lot zijn beide ouders 

kwijtgeraakt. Gelukkig hebben zijn ouders hem land 

nagelaten, maar geen paarden of andere dieren om het 

land te bewerken. Hij weet echter dat zijn ouders goed 

waren in sparen en vond hun spaargeld, 150 gulden. 

Dit verhaal speelt zich af nog ver voor de euro. De 

jongen heeft niet veel keus en wil de nalatenschap van 

zijn ouders voortzetten. Hij bedenkt dat hij voor dat 
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geld een sterk paard kan kopen om het land te 

bewerken. Hopelijk houdt hij nog wat geld over om wat 

zaden te kopen. Iets verderop woont een boer waar het 

erg goed mee gaat. De jongeman gaat naar deze boer. 

Als hij komt aanlopen, ziet hij een goed uitziend paard 

dat straalt van energie. Hij onderzoekt het dier en 

zelfverzekerd zegt hij tegen de boer: ‘Ik wil dit paard 

van u kopen om mijn land te bewerken.’ Hij vraagt wat 

het paard moet kosten en stopt zijn hand alvast in zijn 

zak om te betalen. 

 

De boer zegt: ‘Jongeman, je hebt een goede smaak. 

Dit is mijn beste paard. Als je 700 gulden hebt, dan is 

dit paard van jou.’ De jongeman haalt teleurgesteld zijn 

hand weer uit zijn zak en zegt: ‘Ik heb maar 100 gulden 

te besteden, van de rest wil ik zaden kopen om mijn 

land te bewerken.’ De boer lacht: ‘Jongen, dan kom je 

nogal wat tekort. Helaas ik kan je niet helpen.’ De 

jongen loopt weg, maar de boer roept hem terug en 

vraagt of hij interesse heeft in een ander paard. Blij 

loopt de jongen achter hem aan, naar een verlaten 

schuur. Daar ziet hij een oud paard dat waarschijnlijk 

niet zo hard kan werken. ‘Voor 75 gulden mag je dit 

paard van mij kopen. Dan heb je nog wat geld over om 

wat te eten en zaden te kopen.’  

De jongen ziet in dat hij geen keus heeft, geeft 75 

gulden aan de boer en loopt met zijn paard naar huis. 
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Het paard loopt inderdaad niet zo hard en onderweg 

piekert de jongeman hoe hij toch het maximale uit deze 

situatie kan halen. Thuis zet hij het beest op stal, geeft 

het eten en drinken en gaat slapen. De volgende dag 

heeft hij een plan. Hij organiseert een loterij en 

verspreidt het nieuws in de stad dat iedereen een lot 

kan kopen. De hoofdprijs is een paard. Voor 10 gulden 

kan je een lot kopen en tot zijn grote verbazing 

verkoopt hij er honderd. Winst: 925 gulden. Daarmee 

kan hij het sterke paard, zaden en voedsel voor 

zichzelf kopen. De winnaar is blij met het paard, want 

hij is nog armer dan de jongeman. Hij brengt het paard 

naar de slager, verkoopt het voor 75 gulden en is 

reuzeblij met zijn winst van 65 gulden. De slager slacht 

het dier en verkoopt het vlees, de gemalen botten en 

de huid met winst aan de plaatselijke bevolking.  
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Extra: Interview  
Zelfvertrouwen hebben en toch kwetsbaar zijn’ 

Door GUIDO CASTAGNA 

In de Haagse bedrijfsruimte waar Winston E. 

Scholsberg kantoor houdt, ruikt het naar wierook. De 

muren zijn beschilderd met wolken en kleurrijke 

patronen. Er staat een comfortabele bank en in plaats 

van koffie schenkt hij thee zonder cafeïne. Scholsberg 

heeft duidelijk zijn best gedaan om zijn kantoor niet op 

een kantoor te laten lijken. Niet alleen omdat hij dat zelf 

prettiger vindt, maar ook omdat hij de klanten die hij 

ontvangt meteen in ‘de juiste stemming’ wil krijgen. Dat 

lukt goed, want het klantenbestand van de Surinaamse 

drummer, verhalenverteller en coach groeit de laatste 

jaren gestaag. Het is bovendien een divers gezelschap 

dat interesse heeft in de talenten van Scholsberg: 

schoolleiders, bankmanagers, gevangenisdirecteuren; 

ze weten hem allemaal te vinden. 

Het is het succes waar Scholsberg al van jongs af aan 

naar op zoek is. Maar als drummer bij een hele waslijst 

aan bands wist hij de gewilde doorbraak niet te 

forceren. Hij moest het over een andere boeg gooien. 
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En daarom probeerde Scholsberg het ruim tien jaar 

geleden – niet zonder enige scepsis – als 

verhalenverteller. De eerste keer op het podium ligt 

nog vers in zijn geheugen: “Ik ben natuurlijk drummer 

en daardoor wel gewend om op de planken te staan. 

Maar drummen is één ding. Praten is een tweede. Ik 

was ontzettend bang en dacht eerlijk gezegd dat ik het 

niet kon.” 

Dat pakte anders uit. “Ik kan gewoon op het toneel 

staan en ratel zo die hele tekst op die ik heb 

ingestudeerd. Woord voor woord, een uur lang.” Maar 

daarmee was hij er nog niet. Om het publiek te kunnen 

boeien, is er meer nodig dan een tekst ‘opratelen’. “Een 

goed verhaal heeft zoveel in zich. Zie het als koken. 

Als je weet welke ingrediënten je moet gebruiken, heb 

je nog geen lekker gerecht. Veel mensen hebben de 

ingrediënten wel in huis en de kennis eigenlijk ook, 

maar ze weten niet hoe ze die goed kunnen gebruiken. 

Ze realiseren zich niet dat de balans tussen de 

ingrediënten bepaalt of het gerecht wel of niet lekker 

is.” 
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Om bij de metafoor te blijven, Scholsberg heeft de 

‘kunst van het koken’ goed onder de knie. Maar ook na 

75 succesvolle optredens, kreeg hij als nieuwkomer 

nauwelijks een voet aan de grond. Gevestigde namen 

als Gerda Havertong, Wijnand Stomp en Paul Middelijn 

maakten al jaren de dienst uit als verhalenvertellers. 

Voor een ‘amateur’ was geen plaats. Die afwijzing had 

een opmerkelijk effect. “Ik geloof in mogelijkheden. Het 

feit dat ze zeiden dat ik het niet kon, was een heel 

belangrijke trigger. Het was voor mij reden om te 

denken: ik ga bewijzen dat ik goed ben. Het maakt niet 

uit hoe.” Wat volgde, was een serie vertellingen voor 

het meest uiteenlopende publiek, van moeilijk lerende 

kinderen tot gedetineerden. 

Scholsberg ontdekte hoe hij hetzelfde verhaal op 

tientallen verschillende manieren kon vertellen, 

helemaal afgestemd op het type mens dat hij voor zijn 

neus kreeg. Eén van de fijne kneepjes: “Je moet 

zelfvertrouwen hebben en toch kwetsbaar zijn. Ik heb 

bijvoorbeeld gewerkt met de Hoenderloogroep, 

allemaal jongens die van school zijn afgetrapt. Bepaald 

geen lieverdjes. Ze hingen er maar een beetje bij.  
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Het verhaal dat ik vertelde, sloeg voor mijn gevoel 

totaal niet aan. 

 

Maar in mijn hoofd dacht ik: doorgaan, doorgaan, ook 

al lijkt dit waardeloos. Ik vind het verhaal leuk en ik zal 

het hen ook leuk laten vinden. En het lukte gaandeweg. 

Na afloop kwamen ze naar me toe. Ze hadden het 

hartstikke leuk gevonden. Ze stuurden zelfs een kaart 

om me te bedanken.” 

Dat het optreden bij de Hoenderloogroep een succes 

werd, komt volgens Scholsberg omdat hij niet 

afwachtte hoe zijn publiek zou reageren. Het is een 

valkuil waar veel mensen die hij tegenwoordig coacht 

met twee benen tegelijk instappen. “Als ik mensen leer 

presenteren, zijn ze bijna altijd benieuwd hoe het 

publiek gaat reageren. Dat wil zeggen dat ze extern 

getriggerd worden. Ik zeg dan: ‘Draai de 

verantwoordelijkheid om: jij bepaalt hoe het publiek 

zich gaat voelen.’ Voor Scholsberg is inmiddels wel 

duidelijk hoe groot de behoefte is aan dit soort 

presentatietips en –trainingen. 
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Daar focust hij zich nu dan ook op. Hij heeft zelfs een 

programma ontwikkeld om basisscholieren op speelse 

wijze de beginselen van succesvol presenteren bij te 

brengen. Zijn vertelkunst blijft daarbij een nuttig 

hulpmiddel. “Ik moet mensen motiveren en inspireren. 

Als je daar heel plat en sec mee omgaat, komt er 

weinig uit. Dus gebruik ik nog steeds verhalen, alleen 

in een andere setting.” 
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“Winston Scholsberg beschikt over een 

jaloersmakend talent: hij kan zijn publiek uren 

boeien. Of hij nu managers, verstandelijk 

gehandicapten of gedetineerden toespreekt. De 

Surinaamse verhalenverteller beheerst de kunst 

van het presenteren als geen ander. Zijn geheim: 

“Wacht niet af hoe het publiek reageert, jij bepaalt 

hoe het publiek zich gaat voelen.” 

 

Winston is geboren in Paramaribo, Suriname. Sinds 

zijn derde jaar is hij al aan het entertainen. Hij ontdekte 

dat hij goed kan dansen en dat mensen bereid zijn om 

daar geld voor te betalen. Dat stimuleerde om nog 

meer te dansen, te drummen en te entertainen. Vanaf 

zijn zeventiende is hij actief als professioneel drummer 

en speelde hij in meer dan veertig bands.  

Vanuit het communiceren met muziek wilde Winston 

ook verbaal in contact treden met zijn publiek. De 

behoefte om met mensen te communiceren en ze te 

inspireren, leidt tot een bijzondere omwenteling in zijn 

carrière. 
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De afgelopen twintig jaar wordt Winston dan ook vooral 

bekend als acteur, presentator en meesterverteller.  

Door zijn ervaring en passie om tijdens meer dan 9000 

voorstellingen de zaal in vervoering te brengen maakt 

dat Winston de ideale trainer is om professionals te 

begeleiden bij het optimaliseren van hun 

communicatieve vaardigheden. Naast de 

communicatie- en presentatietrainingen die hij verzorgt, 

is hij tevens actief als coach persoonlijke ontwikkeling. 

 Winston gelooft in de eigen kracht van een ieder. Met 

zijn eerlijke en persoonlijke benadering weet hij het 

beste uit alle deelnemers te halen. Hij is een allround 

communicator die inspireert en motiveert. 

 

< Guido Castagna, Sp!ts> 

 
 
"Als je bewust spreekt, dan luisteren mensen bewust" 
 
Winston E. Scholsberg 


