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Een boek dat u niet alleen vertelt hoe u een
toespraak moet houden, maar ook wat u zoal kunt
zeggen!
Bijzonder geschikt voor mensen met weinig tijd.
• Hoe een hobby uitgroeide naar een
boek. Gedurende het werkzame leven,
kwam de auteur van dit boek tot de
conclusie dat het verzamelen van
bouwstenen voor toespraken uiteindelijk
tot een dergelijk schat aan informatie
leidde, dat hij besloot dit te bundelen .
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• Waartoe dit boek?
• Wanneer u een ervaren spreker bent, is
dit boek niet voor u bestemd. Wanneer
u geen ervaren spreker bent, of weinig
tijd heeft om u goed voor te bereiden; ja
dan kan dit boekwerk uitkomst bieden.
Het beoogt immers, mensen die in het
openbaar moeten spreken - zij het
beroepshalve of gewoon privé - een
aantal bouwstenen aan te reiken,
waarmee zij hun gelegenheidstoespraak
kunnen opbouwen. Deze bouwstenen
zijn vaak met wat humor gekruid, want
een toespraak met humor doet het altijd
beter dan een voorgelezen bloemlezing,
hoe meesterlijk ook opgesteld.

• Want, wat als de personeelschef u
plotseling vraagt de heer de Vries, die
met pension gaat, toe te spreken omdat
de directeur zijn vliegtuig gemist heeft?
Of wanneer de secretaresse de taartjes
klaar heeft staan om haar verjaardag te
vieren en men u een cadeautje in de
hand duwt met het vriendelijk verzoek,
“het even met een leuk toespraakje” te
overhandigen?. Het boek maakt van u
geen redenaar; het biedt slecht
handvatten in nood. Die handvatten
zijn dan ook doelbewust niet rethorisch
gekozen omdat u anders snel door de
mand zou vallen. Een in eigen woorden
gehouden toespraak komt altijd veel
beter over, ook al is ze van mindere
kwaliteit. De toespraakjes zijn daarom
alle doelbewust in eenvoudige, niet
gezwollen taal opgesteld.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor
leidinggevenden, zelfstandigen, politici,
stafmedewerkers van ondernemingen en instituten,
maar voor iedereen.
Bedrijfsjubileum

• entree: Als kind vroeg ik me vaak af, waarom mijn vader niet in de roomijsbusiness was
gegaan.
• aanleiding: En gezien waardering een plant is, die bij voorkeur op graven groeit, is een
laudatio vandaag op zijn plaats.
• evaluatie: When you are able to do something, do it! When you can’t, ...teach it! When
you can not teach, ...manage it! Bernard Shaw Zijn goede medewerkers niet de zuurstof
voor een bedrijf ?!

Verjaardag

• entree: Lieve oma, nu je vandaag 80 jaar geworden bent, ben je de Queen Mum van de
familie geworden.
• terugblik: Iedere tijd heeft zijn eigen geschiedenis. In de periode dat ik schoolgaand was
hadden wij thuis nog geen televisie. De enkele keren dat ik kon kijken was bij mijn
buurvriendje thuis.
• toekomst: Verleden heb je, toekomst moet je maken. Marc Andries

Huwelijk

• aanleiding: Bij het binnentreden in de kerk zag ik vanmorgen naast de vele bekende
gezichten toc nog enkele onbekende gezichten. Nieuw voor ons zijn: NN
• entree: Als mannen onder elkaar, zou ik Paul natuurlijk kunnen zeggen: “Paul, trouwen is
een misstap, die iedere man moet maken.” Maar dat wist jij natuurlijk al.
• wens: Lieve kinderen. Namens je moeder en mij wensen wij jullie twee een zonnige
toekomst toe. Denk erom: een bruiloft is een gebeurtenis, maar een huwelijk is een
prestatie.
• afsluiting: Willen jullie toch een boodschap? Wees altijd lief voor je schoonmoeder, want
ze is goedkoper dan een babysit.

Kleine bouwsteentjes

• Hij weet niks en dacht dat hij alles wist. Dat duidt duidelijk op een politieke carrière.
Bernard Shaw
• Vrouwen houden van vier dieren. Een nerts om te dragen, een tijger tussen de lakens, een
jaguar om in te rijden en een ezel om te betalen. Paris Hilton
• Ze werden beiden hoofd van de afdeling en kwamen na enige moeite overeen, wie voor
wat niet verantwoordelijk was.
• Heer zorg dat ik nooit arm zal worden, dan zal ik zorgen nooit rijk te sterven.
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