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M E E T I N G O RG A N I S AT I E

De kracht van
een dagvoorzitter
Misschien dat je een dagvoorzitter als ‘niet nodig’ of als ‘extra kostenpost’
beschouwt wanneer je een evenement organiseert. “Iemand van afdeling
Communicatie kan het toch doen?” Dat is hartstikke zonde omdat een goede
dagvoorzitter het event echt naar een hoger niveau kan tillen. Ben je nog niet
helemaal overtuigd van de kracht van een dagvoorzitter? Lees dan verder!

Sprekershuys
Het programma met sprekers en dagvoorzitters samenstellen is een uitdaging. Het Sprekershuys denkt hierin
graag met je mee. Door goed te weten

VOORBEREIDING

We beginnen bij het begin. Veel dagvoorzitters denken heel graag mee en zijn
betrokken bij de gehele voorbereiding
van het evenement, het programma en
de inhoud. Ze worden het liefst zo vroeg
mogelijk betrokken bij het proces zodat
je als organisator optimaal gebruik kunt
maken van de kennis en vooral ervaring
van een dagvoorzitter.
Ook als de kennis al in huis is, kan een
frisse blik van buitenaf het succes van het
event alleen maar vergroten. De dagvoorzitter kan aan het begin of tijdens het proces met de klant om de tafel zitten en alles
bespreken en overleggen. Bijvoorbeeld om
mee te denken over de rest van het programma. Wie gaan er spreken, hoe delen
we het programma in? Maar denk ook aan
sparren over thema(‘s), vormgeving en het
bellen met de sprekers voorafgaand aan
het event. Doordat dagvoorzitter en klant
elkaar hierdoor beter aanvoelen, staat de
dagvoorzitter nog sterker en beter voorbereid op het podium.
DOELGROEP

De dagvoorzitter bereidt zich natuurlijk
voor. Deze voorbereiding zit hem niet
alleen op het gebied van het inlezen in het
onderwerp en de actualiteiten, maar ook
in het verdiepen in je publiek. Wie zit er in
de zaal? Zijn het mensen die al veel kennis
van het onderwerp hebben of niet? Zijn
het vooral vrouwen of juist mannen? Met
welk gevoel en welke kennis moeten zij
aan het eind van de dag de zaal verlaten?

Met deze vragen in het achterhoofd kan
de voorbereiding specifiek(er) worden
gedaan.

wat het doel is, wat er verwacht wordt
en wie het publiek is, kan er een juiste
spreker of dagvoorzitter aan het event
gekoppeld worden. Daarom wordt

“WELKOM ALLEMAAL…”

“Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er
zijn…” Natuurlijk hoort dit bij de rol van een
dagvoorzitter, maar zijn of haar rol gaat veel
verder dan dit tijdens een evenement. De
dagvoorzitter zorgt ervoor dat alles volgens
planning gaat. Mocht er toch iets misgaan,
dan is de dagvoorzitter degene die er een
grapje over maakt en het net zo kan laten
lijken alsof het de bedoeling is. De dagvoorzitter zorgt voor de rode draad door de dag
heen en neemt het publiek mee.
MEER DAN DE DAG LEIDEN

Naast het event in goede banen leiden,
kan de dagvoorzitter ook paneldiscussies
begeleiden en interviews afnemen. Deze
twee elementen kunnen erg interessant zijn
tijdens het event en het daarmee naar een
hoger niveau tillen. De dagvoorzitter kan
deze rollen op zich nemen. Omdat de dagvoorzitter weet wie er in het publiek zit en
wat het kennisniveau is, kan de dagvoorzitter de kennis van het podium vertalen naar
het publiek door de juiste vragen te stellen.
ZET DE JUISTE TOON

Van heel inhoudelijk en serieus tot één groot
feest. Alles kan en voor elke wens is er een
geschikte dagvoorzitter. Ook al is er een
heel inhoudelijk en serieus thema die dag,
de dagvoorzitter kan juist voor de nodige
humor zorgen en kan ervoor zorgen dat het
geheel wat losser wordt.
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het Sprekershuys het liefst zo vroeg
mogelijk betrokken bij het proces. Mail
gerust naar info@ sprekershuys.nl of
bel 030 304 00 25. We helpen je graag!

INTERACTIE

Interactie is ontzettend belangrijk. De
kloof tussen de spreker en het publiek kan
hiermee worden verkleind. Er kan worden
geluisterd naar het publiek: zijn er bepaalde
vragen of willen zij juist meer horen over
een bepaald onderwerp? Het is de taak van
de dagvoorzitter om hiernaar te luisteren en
hier natuurlijk op in te spelen. Eén van de
eigenschappen van dagvoorzitters is dat ze
nieuwsgierig zijn. Ze willen van iedereen zo
veel mogelijk weten. Van de mensen die op
het podium staan én van de mensen in de
zaal. De dagvoorzitter is de schakel tussen
de sprekers en de mensen in de zaal.
WIE O WIE?

Maar wie is nu een goede dagvoorzitter en
waar moet ik op letten? Dat is lastig omdat
er ontzettend veel goede dagvoorzitters zijn
die allemaal op hun eigen manier hun steentje kunnen bijdragen. Het is belangrijk om te
weten wat je van de dagvoorzitter verwacht;
iemand die kennis heeft van zaken of juist
niet om zo de kloof tussen de spreker en het
publiek te verkleinen. Ook het doel van het
event is belangrijk, hoe moet het publiek aan
het einde van de dag de zaal verlaten?
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