5 redenen waarom jij
met lege handen naar
huis gaat na een
spreekopdracht
EN 5 MANIEREN OM DAT OP TE LOSSEN
Door ianka fleerackers, Speaker Mentor

ALS SPREKER & PUBLIC SPEAKING EXPERT WORDT ME DIKWIJLS
GEVRAAGD HOE JE MET JE PRESENTATIES KAN VERDIENEN. NOG VAKER
KOMT DE VRAAG HOEVÉÉL JE ZOU MOGEN VRAGEN.
Als jij me die vraag zou stellen, zou ik je vragen wat je precies bedoelt met ‘betaald worden’.

Ik zie je al met een blik van ongeloof kijken, alsof ik niet snap wat je bedoelt. Betaald
worden betekent immers vooral geld ontvangen en dat is natuurlijk hetgeen ieder
van ons -ook ik- nastreef.
Als actrice, journalist en auteur heb ik de afgelopen jaren een fortuin verdiend aan
flessen champagne, fruitkorven, stapels boeken, boeketten , bioscoop- en pretpark
tickets en wellness weekendjes. Maar deze leuke hebbedingen betalen natuurlijk mijn
rekeningen niet en ze dekken ook mijn kosten niet. Telkens als ik met een smile zo’n
cadeau aannam, dacht ik: “ik had liever dit bedrag gewoon cash in mijn handen gehad,
zodat ik mijn inkomsten niet moet opdrinken :))”
Betaald worden voor je spreekopdracht is de ideale situatie. En er zijn heel wat
sprekers die er wat aan verdienen, een aantal onder hen zelfs goed. Enkele
uitzonderingen kunnen zelfs van hun spreekopdrachten leven. Zij hebben waar de
meeste sprekers van dromen. Maar er zijn ook sprekers die niet willen/mogen betaald
worden (bijv. politici) en er is de overgrote meerderheid van wie het gewoon
soms/vaak/altijd verwacht wordt dat ze het gratis doen.
Je hebt dit e-boek gedownload dus ik vermoed dat jij nu in deze situatie zit.
Ondertussen ben ik erachter gekomen hoe je na een presentatie naar huis kan
gaan met cash EN met nieuwe klanten en kan ik je leren hoe je uit een
spreekopdracht veel méér kan halen ZELFS als je NIET betaald wordt. In dit eboek deel ik enkele tips over hoe je jezelf en je expertise beter kan verkopen om er
daarnà méér aan te verdienen. Probeer mijn tips uit en vertel me over enkele maanden
hoeveel je nu echt aan een spreekopdracht ‘verdient’.
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VERDIEN AAN JE PRESENTATIE

Wat begrijp jij onder
‘betaald worden’?
Onlangs ontmoette ik een vrouw in een broodjeszaak . Zij werd voortdurend gevraagd om te komen
spreken. Ze was nieuwsgierig naar mijn Thought Leaders Academy omdat ze vond dat ze haar verhaal
nogal voor de vuist weg bracht. Toen ik haar vertelde dat ze de investering voor mijn programma’s zo
zou terugverdienen aan spreekopdrachten, flapte ze eruit dat ze die gratis deed en er niets uithaalde.

Ik maakte me er eerlijk gezegd een beetje zorgen over. En terwijl we stonden aan te schuiven in
een rij vol tieners die net middagpauze hadden en de school ontvlucht waren, gaf ik haar het
advies dat ik aan al mijn klanten geef die zich in die situatie bevinden voor ze met mij in zee gaan.
‘Je wordt dus gevraagd om te spreken, dus dat betekent dat mensen ook denken dat jij
iets waardevols te vertellen hebt.’
‘Ja’, antwoordde ze, ‘maar ze betalen er niet voor.’
‘Maar dat betekent niet dat je er zelf niets waardevols voor kan terug krijgen, toch?’
‘Oh, maar ik vind het heel leerrijk voor mezelf, en ik geef graag aan anderen.’
Ze was een vrouw met een goed hart, waarschijnlijk was dat ook meteen haar zwakke plek als het
om het stellen van voorwaarden ging.
‘Dat begrijp ik’, antwoordde ik, ‘maar niet betaald worden is één ding. Een opportuniteit voor
jezelf laten verloren gaan, is weer iets heel anders.’
Ik vroeg haar of ze een boek had dat ze kon verkopen, of iets van een product of een weggever
dat een impulsaankoop kon zijn. Haar ogen lichtten op.
‘Ja, ik heb een boek geschreven. Maar ik geef er altijd gratis weg.’
Auch, die deed pijn. Niet alleen kwam ze gratis spreken, ze gaf ook nog eens gratis cadeaus weg.
Haar ogen keken me vragend aan. Ze was klaar voor mijn eerste tip.

www.ianka.eu
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#TIP 1. Ga voor de weggever

Een spreker wordt interessanter voor een organisatie wanneer hij of
zij ook een boek heeft geschreven. Peter Hinssen, internationaal
keynote spreker en een van mijn dierbaarste klanten, vertelde me dat
hij, toen hij als spreker begon, geen boek had. Hij schreef er
noodgedwongen één over zijn keynote omdat hij in Amerika - bij
wijze van spreken - uitgelachen werd. Nu doet hij het andersom:
eerst het boek, dan de keynote.
Wanneer je een boek hebt, kan je dat in een deal gieten met de
organisatie. Je kan ze voorstellen een aantal exemplaren te kopen.
Die kunnen ze na afloop dan weggeven aan het publiek, wat hen in
een goed daglicht zet. Of ze geven je de mogelijkheid om je boek zelf
aan hun publiek te verkopen.
Enkele jaren geleden toerde ik rond met een theatervoorstelling over mijn
drie prentenboeken die waren uitgegeven. Het publiek betaalde een ticket
om mij te zien optreden EN kocht daarna gemiddeld twee boeken! Elke
voorstelling kon ik op minstens 40 verkochte boeken exemplaren
rekenen. Zo verkocht ik sneller en beter dan via de boekhandel.
Heb je nog geen boek? Geen probleem, wat niet is kan nog komen J
Maar denk dan na over alternatieven. Misschien heb je wel iets anders
om weg te geven, iets dat méér over jouw expertise vertelt en waar het
publiek waarde aan heeft.

GEEF WEG WAT JE
WIL, MAAR VRAAG
IETS IN RUIL DAT
VOOR JOU VAN
WAARDE IS.

VERKOOP JEZELF BETER MET SPREKEN

#TIP 2. Geef niet zomaar
Na het horen van deze tip, besefte de vrouw in de broodjeszaak dat
ze op een verkeerde manier met haar boeken was omgesprongen en
ze er inderdaad meer kon uithalen.
‘Maar waarom mag ik niet gewoon twee boeken weggeven?’ vroeg de
vrouw me. Ik antwoordde: ‘Je mag weggeven wat je wil, maar vraag er
iets voor terug dat voor jou van waarde is.’
Ze was klaar voor mijn volgende tip.
Elke spreekgelegenheid kan je nog altijd als een opportuniteit zien om
er iets aan te verdienen.
Ben je iemand die graag iets weggeeft? Zorg er dan voor dat je
het niet zomaar weggeeft. Laat je publiek er iets voor doen, zoals:
•

hun mailadres achterlaten,

•

met je komen kennismaken,

•

of deelnemen aan een tombola.

Doe in ieder geval iets waardoor je informatie van hen ontvangt die
nadien kan leiden tot verkoop.
Het is zoals die tip die je al wel vaker hebt gehoord: geef niet alleen zelf
je business kaartje maar laat anderen ook het hunne geven, dan ben je
zekerder van het contact.
Jouw gratis consultatie of dienst kan leiden tot een verkoop van een
grotere dienst of een duurder product. Het is daarom trouwens handig
dat je altijd een mooie kleine weggever hebt. Eentje die voor jou een
beheersbare investering is - in tijd en geld.
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VERKOPEN MET SPREKEN

#TIP 3. Maak er je eigen
marketingstrategie van

Ondertussen waren we al heel wat opgeschoten in onze rij en was het bijna
onze beurt om een broodje te bestellen. Ik vroeg de vrouw of ze al had
nagedacht om zich echt te professionaliseren in het spreken zodat haar
kansen om er meer aan te verdienen hoger zouden liggen.
‘Ja’, zei ze zonder aarzelen, ‘ik zou dat heel graag willen. Maar omdat ik er
momenteel niet voor betaald word, kan ik eigenlijk niet veel tijd in steken in
het uitwerken van een degelijke presentatie.’
Zo’n uitspraak snijdt als een mes in mijn hart. Ik kom zoveel sprekers tegen die
ervan uitgaan dat spreken voor publiek vooral een kwestie is van authentiek
overkomen. Zij vertalen dat dan meestal in: ik heb genoeg aan bullet points op
een kaartje en ik improviseer daarrond een hele keynote. Meestal zeggen ze dat
heel trots terwijl ik meteen weet dat ze zo tijdens hun keynote met veel hagel
schieten maar niets zullen raken. Dit nu aankaarten zou mijn gesprekspartner
terug van haar apropos brengen. Dus gaf ik haar wat ze zeker nodig had om 1)
zichzelf te motiveren werk te maken van haar presentatie en 2) haar kwaliteiten
als spreker naar een hoger niveau te kunnen tillen.

Ik gaf haar mijn vierde tip.
Ik vertelde haar dat je elke spreekgelegenheid ook als een puur
promotionele hulp moet zien. En dan denk ik niet aan promotie bij het
publiek dat in de zaal zit. Met dat argument zal al wel menig organisator je
hebben willen overtuigen om gratis te komen spreken.

VERKOOP JEZELF BETER MET SPREKEN

Promotie voor jezelf zie je best veel breder dan alleen bij je toehoorders! Maak van de gelegenheid
gebruik om je presentatie te laten filmen. Zet de opname op je website en je zal blijvend vruchten
plukken van die ene opdracht!
Ken je mensen die je misschien verder kunnen helpen met je sprekerscarrière of waarvan je graag
zou hebben dat ze je boeken? Nodig ze dan uit op een van je gratis gigs, zodat ze jou aan het
werk zien. Hetzelfde gebeurt immers ook bij acteurs, kunstenaars en zangers! Een organisator die
je deze mogelijkheden niet geeft zou je netjes wel mogen betalen vind ik.

Maar het belangrijkste moet
nog komen
Toen was het onze beurt om ons broodje te bestellen. De vrouw had in de tijd dat we stonden
aan te schuiven een heel ander beeld gekregen van de spreekopdrachten in haar agenda. Al
deze onbetaalde opdrachten zag ze nu als kansen waar ze heel wat méér uit kon halen - zij het
op een andere manier.
Wil je uitgroeien tot een professioneel spreker? Dan is verdienen aan je spreekopdrachten niet
louter en alleen een kwestie van in cash betaald worden. Het gaat ook over het optimaliseren
en maximaliseren van jouw opportuniteiten.
Als spreker moet je daarom ook bewust stilstaan hoe je er het meest kan uithalen voor jezelf en je
bedrijf. Ook hierin zit jouw professionalisering: je grenzen aangeven en doelbewuste keuzes maken.
Ik heb het hier met mijn klanten voortdurend over. We denken na over welke strategie het beste bij
hen en hun product past.
De vrouw en ik hadden besloten om onze broodjes dan samen op te eten en verder te praten. Toen
ze me daarna op een cappuccino trakteerde, besloot ik haar mijn laatste tip te geven. Een tip die ik
eigenlijk in het begin al had willen geven, maar ik voelde dat ze er nu pas echt klaar voor was.
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In ieder geval: laat een
sterke indruk achter
Doorgaans word je als spreker gevraagd omdat je professioneel met iets
bezig bent dat aansluit bij het thema van het event. Het probleem is
echter dat organisatoren geen programma vol sprekers op een podium
willen die zichzelf aan het ‘verkopen’ zijn. Dat doet immers afbreuk aan
de waarde en de sfeer van hun event. Toch weet je pas hoe de wind
waait als je er met hen over praat.. Er kan misschien meer dan je denkt.
GEEF HOE DAN OOK EEN DENDERENDE PRESENTATIE!

Onderschat de kracht van een sterke performance niet. Denk maar
aan de TED Talks: daar is not done is om jezelf te verkopen op het
podium. Toch resulteert zo’n optreden wel in een immense
(financiële) boost voor de spreker. Er zijn al heel wat TEDsters rijk
geworden door hun rode-stippraatje.
Zo’n vaart loopt het wel niet bij ons maar een goed gebrachte en
mooi opgebouwde presentatie sleept ook hier het publiek mee en
engageert het om jou te volgen . En dààr moet je wel de vruchten
van kunnen plukken.
Investeer dus in het leren brengen van een goede presentatie. Ook al
geef je die gratis weg, het levert je méér op dan een babbel van 30
minuten die je zomaar even improviseert omdàt je het gratis moet doen.
En maak je van je presentatie bovendien nog een inspirerende
keynote? Dan win je op àlle vlakken- méér zelfs dan het bedrag dat
event organisatoren doorgaans betalen aan hun sprekers. Want met
een inspirerende keynote verdien je klanten! Hoe je dat precies aanpakt
vertel ik je graag tijdens een van mijn trainingen en opleidingen.

‘GRATIS’
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ALLE 5 OP EEN RIJ:
IK GEEF JE NOG EEN KEER MIJN TIPS OP EEN RIJTJE:
1. GEBRUIK EEN WEGGEVER
2. GEEF WEG WAT JE WIL, MAAR VRAAG IETS IN RUIL DAT VOOR JOU VAN WAARDE IS
3. WEET WELK DOEL JE VOOR OGEN HEBT
4. MAAK EEN OPNAME EN NODIG OOK JE EIGEN GASTEN UIT
5. GRATIS BEPAALT NIET DE KWALITEIT VAN JE WERK

Hoe heb je deze tips ervaren? Heb ik je nieuwe inzichten gegeven? Ik ben benieuwd!
Of waren het voor jou een paar open deuren en wist je dit eigenlijk allemaal wel?
Dan ben ik ook benieuwd, want je hebt ze wèl gedownload..
Als je het weet, waarom doe je het dan niet? Mij is ooit geleerd dat als je zegt dat je iets weet
maar je doet het niet, dat je het dan eigenlijk niet weet.
Eentje om over na te denken..
Misschien kun je wel wat hulp gebruiken bij het ondernemen van actie? Laat mij je dan helpen.
Op mijn website vind je informatie over mijn programma’s.
En als je een vraag hebt kan je contact opnemen via contact@ianka.eu
WIE BEN IK?
Scrol nog even door…

Ik ben ianka fleerackers, mediaprofessional met
een jarenlange ervaring in theater, film, radio en
televisie waar ik een succesvolle carrière als
actrice uitbouwde.
Met mijn trainingsinstituut Thought Leaders
Academy train ik leiders, ondernemers en
academici in het brengen van hun verhaal
voor publiek, traditionele en nieuwe media.
Ik gebruik mijn ervaring als acteur om je
podiumzekerheid te geven, die van regisseur om
je interpretatie en bewegingen te sturen en die
van auteur om je teksten te verbeteren.
Drie onmisbare skills die je nodig hebt om je in
je element te voelen tijdens je performance!

www.ianka.eu

