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Allereerst nogmaals welkom allemaal 
Bij dit evenement vanuit Stadskanaal 
 
Waar het vooral draait om echt contact 
Met inwoners én elkaar, communicatieve pracht 
Een goed moment om stil te staan bij onze kracht 
Bestuurders, dit is het moment waarop we hebben gewacht 
 
Het moment waar we stil staan bij erkenning 
En vragen: doet écht contact iets met u qua herkenning? 
Hoe maakt u verbinding? Hoe komt u dichterbij? 
Hoe beschermt u de kern en houdt u het licht erbij? 
 
We weten, succesvol communiceren is vooral non-verbaal 
Hoe gaat dat in zijn werk, hoe pak je een podium of zaal? 
Hoe krijgt u men aan het luisteren? 
Hoe betrekt u men en zullen ze complimenten fluisteren? 
 
Effectief is de communicatie waarmee je iets bereikt 
Maar hoe zorg je dat die acceptatie krijgt? 
 
Een sterke presentatie van Josanne 
Met geweldige tips om mensen jouw boodschap te laten vangen 
Niet alleen de inhoud telt maar ook de manier van spreken 
Bijvoorbeeld de toon is ook toonaangevend 
Als mensen de toon niet fijn vinden, blokkeren ze 
 
Om die reden doken we in de wetenschap van communicatie 
En investeerden we in het verhaal van non-verbale bepalingen 
De subtiele reacties erop door minimalistische gedragingen 
 
Wanneer je van de ontvanger de aandacht verliest 
Dan zie je dat je automatisch vecht, vlucht of bevriest 
 
Ontspanning is een katalysator van de inhoud 
Dus ontspan zelf snel, dan gaat het minder snel fout 
Acceptatie van de boodschap draait om contact en verbinding 
Het enthousiasme dat daarachter schuilt zal zorgen voor verbinden 
 
Hoe word ik nou geloofwaardig? 
Hoe neemt men mij serieus, hopelijk vinden ze me aardig 
Neem ik niet teveel ruimte in? 
Zorgt mijn lichaamstaal voor toeschouwers met tegenzin? 
 
Wanneer je communiceert met zekerheid en grip 
Zal dat zorgen voor acceptatie en begrip 
Bereid je volgende speech voor niet alleen op inhoud, maar ook de vorm 
Het verschil is merkbaar, de impact is enorm 
 



 
Als je vol zit met stress dat overal aanwezig is in je lijf 
Dan kom je vast te zitten in de wedstrijd 
Dat is bijvoorbeeld op die dag dat je het liefste in bed blijft 
In plaats van de confrontatie voor verbetering dat dat je liever wegkijkt 
 
Duik niet dat diepe dal in  
Span je in voor ontspanning 
 
Je kunt de beste bestuurder zijn op de planeet 
Als je niet kunt vertellen wat je doet 
Is er niemand die dat weet 
 
De moderne burgemeesters bijvoorbeeld,  
Die zijn niet langer ongrijpbaar 
Daar kun je gewoon mee wandelen 
Laagdrempelig en bereikbaar 
 
Burgemeesters hebben een lastige, maar ook dankbare rol 
Twee keer knipperen met je ogen en je wandel agenda is vol 
 
Je moet niet worden wie je niet bent, dat gaat hem niet worden 
Dat is vol gas tegen de muur en een recept om in te storten 
 
Op kritiek moet je soms creatieve oplossingen zien te vinden 
Hoe verander jij een middelvinger ook in een lange vinger? 
Wanneer je voor een groep mensen opkomt, mag je je niet laten wegdrukken 
Staan voor de mensen in je gemeente, zoals de Molukkers 
 
Er is altijd een oplossing, gebruik je fantasie gewoon 
Je kunt op afstand een bewoonster feliciteren met hulp van een megafoon 
 
Als Sjors Frohlich spreekt kan ik wel een uur zitten 
Zijn presentatie was vuurwerk 
En heeft hij dat echt in de schuur liggen? 
 
Bestuurders, uw taak is zwaar en serieus te nemen 
Eenzaamheid, polarisatie, het klimaat,  
Uitdagingen die niet zomaar zijn verdwenen 
Alsnog denken we in oplossingen in plaats van problemen 
 
Onze zorg is de zorg van anderen weg te nemen 
U hoeft echt niet constant met uw opvattingen in de krant 
Maar blijf betrokken, actueel en relevant 
 
Bij sommige mensen is er boosheid en verloren vertrouwen 
Dus maak tijd om her op te bouwen 
Aan u de taak geduldig te blijven en te bemiddelen 
Verbinding blijven zoeken, Zodat we blijven ontwikkelen  
 
Communiceren is geen competitie, maar hopelijk ben je wel competent 
Sabine van Zuydam heeft ons met scherpe inzichten verwend 



 
Communicatief vermogen is belangrijk 
Bijna gelijk aan daadkracht  
Het zorgt voor betrokkenheid en vergroot het draagvlak 
 
Luisteren moet de prioriteit hebben bij uw doelen 
Dat is waardoor mensen zich gehoord voelen 
De beste bestuurders worden gewaardeerd 
Omdat ze luisteren voordat er door hen wordt gereageerd 
 
Onthoud dus dat het net zo goed gaat om hoe u communiceert 
Niet enkel om hoe u bestuurd 
Met uw Kompas komt u in contact 
En wordt u nooit zomaar het bos in gestuurd! 
 
www.attadetolk.nl 
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