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Natuurlijk komt er meer bij kijken dan enkel een vlotte 
babbel en wat inlezen, maar met het geven van lezingen 
en dagvoorzitterschappen kan menig ondernemer, 
journalist of presentator lekker bijverdienen. Helemaal 
als je veel op tv bent. ‘Als Alexander Klöpping zou willen, 
kon hij elke dag ergens anders opdraven.’
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‘E
en demonstratie van spilzucht’, zo noemde 
Joost Eerdmans vorig jaar juni het con-
gres van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Ter ere van het honderd-
jarig bestaan werd zo’n drie miljoen euro 
aan gemeenschapsgeld over de balk gesme-

ten, onder meer veroorzaakt door het optrommelen 
van Matthijs van Nieuwkerk als dagvoorzitter, 
een speech van Johan Cruij	  en op maat gemaakt 
cabaret van Freek de Jonge. Ambtenaren moesten 
weliswaar achthonderd euro per persoon neertellen 
voor hun deelname, maar dat bedrag kon bij de eigen 
gemeente worden gedeclareerd. Schande, aldus de 
ex-LPF’er en WNL-presentator, die opriep tot een boy-
cot. Maar het leek de ruim 2800 ambtelijke bezoekers 
niet te deren en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma 
deed de kritiek op de kosten af als ‘kleinzielig gedoe’. 
Je wordt tenslotte maar één keer honderd. En in tijden 
van fi nanciële nood staat zelfontplooiing hoog in het 
vaandel. Hoewel uw baas u de laan kan uitsturen, de 
bank uw huis in de veiling mag gooien en schuldeisers 
beslag kunnen laten leggen op uw inboedel, kunnen 
inspiratie en kennis u immers niet worden afgenomen. 

GEREDUCEERD TARIEF
Het mag economisch dan wat minder gaan, wanneer 
het aankomt op congressen en lezingen kunnen organi-
saties nog altijd rekenen op volle zalen. ‘Het is een zeer 
groot verborgen circuit’, vertelt voormalig RTL Ontbijt-
nieuws-presentator Femke Wolthuis, die begin 2011 
overstapte naar RTV Noord. ‘Als je hoort wat keynote-
sprekers krijgen en dat sommige organisaties hele 
redacties opzetten voor het inhoudelijke programma 
van een congres, dan weet je zeker dat er nog genoeg 
geld in omgaat.’ Want niet alleen voor toehoorders kan 
een informatieve en interactieve dag zeer welkom zijn, 
ook het leger van dagvoorzitters, moderators, gespreks-
leiders, presentatoren, discussieleiders en speechers 
vaart er wel bij. Zo hee�  zelfverklaard meesterinter-
viewer Frènk van der Linden zich weleens laten 
ontvallen dat hij tegenwoordig meer verdient met dag-
voorzitterschappen dan hij ooit als journalist op de giro 
kreeg gestort. En dat voor iemand die – zo luidt de 
legende – maar liefst tachtigduizend euro ving voor 

tien interviews in Nieuwe Revu. 
Wanneer we een rondje bellen 
langs diverse praatjesmakers, 
blijkt dat het aantal aanvragen 
nu niet bepaald minder is gewor-
den. Zo is ook de ervaring van 
Maarten Bouwhuis, die nu tien 
jaar als dagvoorzitter en debat-
leider werkt en daarnaast als 
presentator aan BNR is verbon-
den. ‘Ik leid 75 congressen per 
jaar en zie steeds meer aanvragen 
binnenkomen. Sinds twee jaar 
combineer ik het met een dag in 
de week presenteren voor BNR, 
maar tachtig procent van mijn 
tijd ben ik met congressen bezig.’ 
Met een gemiddeld tarief van 
2750 euro per klus kan Bouwhuis 
op zijn 34ste jaarlijks toch al 
een ruime twee ton aan omzet 
binnenharken. Femke Wolthuis 
begon in 2003, een jaar nadat 
ze landelijke bekendheid kreeg 
als een van de anchors van RTL 
Ontbijtnieuws, met dagvoorzitter-
schappen. ‘Ik kom uit de theater-
hoek, dus ik kan presenteren, 
interviewen, zingen, muziek 
maken, cabaret op maat ontwik-
kelen en een dag leiden. Ook in 
het Duits en Engels. Het aantal 
aanvragen loopt zeker niet terug; 
ik moet nog steeds weleens “nee” 
zeggen. Je ziet hooguit dat de 
lunch wat soberder is of dat er bij 
de netwerkborrel na afl oop geen 
liveband meer is, maar op spre-
kers en voorzitters wordt geluk-
kig weinig bezuinigd.’ 
Oud-wethouder Frits Hu	 nagel 
begon in 2011 als ondernemer 
in het circuit en doet naar eigen 
zeggen twee lezingen per week, 

met uitzondering van de zomer-
maanden. ‘Het aanbod van het 
aantal sprekers en dagvoorzitters 
is groter dan de vraag. Gelukkig 
moet ik ook nog weleens aan-
vragen afwijzen, dat is natuurlijk 
een heerlijk luxeprobleem. De 
opdrachten zijn zeer gevarieerd: 
van een congres over het Elek-
tronisch Patiëntendossier tot een 
bijeenkomst over de profi lering 
van Goeree-Overfl akkee na de 
gemeentelijke herindeling.’
Wel wordt steeds vaker gevraagd 
of het tarief misschien wat om-
laag kan. Voormalig Nova/Den 
Haag Vandaag-verslaggever 
Wouke van Scherrenburg doet 
naar eigen zeggen maandelijks 
twee – hooguit vier – dagvoorzit-
terschappen. ‘En drie tot vier 
maanden per jaar werk ik niet, 
althans niet betaald. Ik merk 
weinig van de crisis, hooguit dat 
sommige opdrachtgevers mij 
vragen het tarief iets naar bene-
den bij te stellen. Als het trouwe 
opdrachtgevers zijn, of als het 
echt ideële onderwerpen betre� , 
vind ik dat geen probleem. En 
onlangs ben ik ook iets in prijs 
gezakt toen ik op één congres 
prins Willem-Alexander, Epke 

 

‘ Dan zegt zo’n directeur: “Joh, ik heb 
geen idee wie je bent, maar de meiden 
op kantoor vinden je zo leuk”’

Wouke van 
Scherrenburg

Johan Cruij� 

Matthijs van 
Nieuwkerk

be
el

d 
Bo

b 
Br

on
sh

o�
 

088

QU13002-ft07.indd   88 12/20/12   3:25 PM



Praatjesmakers   

Matthijs van Nieuwkerk  €	 15.000 
Twan Huys  €	 10.000 
Humberto Tan  €		 8000 
Charles Groenhuijsen  €		 7500 
Jort Kelder  €		 7500 
Astrid Joosten  €		 6000 
Rens de Jong  €		 4500 
Eva Jinek  €		 4000 
Wouke van Scherrenburg €		 4000
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Zonderland en Jacques Rogge mocht interviewen, dus 
omdat ik de opdracht zo leuk vond. Maar dan moet ik 
wel zeker weten dat ze het budget echt niet hebben. 
Ik heb ook een keer meegemaakt dat ik iets tegen zeer 
gereduceerd tarief deed, maar ondertussen wel alle 
gasten met taxi’s uit het hele land kwamen. Toen voelde 
ik mij belazerd en dat gebeurt me dus nooit meer.’ 

GEEN BELASTINGDIENST
Tessa Sterkenburg, oprichter en eigenaar van 
The Next Speaker, een agentschap dat onder anderen 
Ben Woldring en Oscar Kneppers vertegenwoordigt: 
‘Als Alexander Klöpping zou willen, kon hij elke dag 
wel ergens anders spreken. Sinds hij een bekende ver-
schijning is, wordt hij heel veel gevraagd. Vaak moet 
ik “nee” voor hem zeggen; ik denk dat hij gemiddeld 
één keer per week ergens spreekt. Veel sprekers in ons 
bestand zijn bovendien ondernemers, dus hun bedrijf 
hee�  de hoogste prioriteit. Daarom verhogen sommigen 
hun tarief juist zodanig – denk aan bedragen boven de 
vijfduizend euro – dat ze nog maar enkele malen per 
jaar worden gevraagd. In het geval van Alexander 

Zelf willen ze er niets over zeggen, maar als we 
onze bronnen moeten geloven, strijkt Speakers 
Academy per geboekte klus een fl inke gage op van 
tussen de 25 en 30 procent. Wanneer u een con-
gres of lezing organiseert, loont het zeker om eens 
in de verschillende gages te duiken. Want u kunt 
Adjiedj Bakas via Speakers Academy boeken, maar 
ook via Het Sprekersburo. Bert Jan Idzinga van 
Het Sprekersburo: ‘Ik kan niet spreken voor andere 
kantoren, maar wij hanteren een tarief vanaf 
tien procent, afhankelijk van de zwaarte van de 
opdracht.’ Kortom, het zou u zomaar eens een paar 
duizend euro kunnen schelen. Omdat de meeste 
bureaus eenmanszaakjes zijn (Julia Wol�  Manage-
ment) of onder grote mediaorganisaties vallen 
(Endemols Talent Kitchen), is lastig op te maken 
wat de bureaus nu daadwerkelijk verdienen. 
Maar De Booy Party & Congres Architecten (van 
Albert de Booij van Speakers Academy) kon de 
afgelopen jaren wel steevast een tonnetje aan 
eigen vermogen bijschrijven. Hoe dan ook, als 
u iets echt voor de goede zaak organiseert, kunt u 
altijd proberen of een spreker of dagvoorzitter 
gratis komt. Ook Eva Jinek doet dingen ‘om niet’, 
zo laat haar management Talent Kitchen weten.

geldt ook dat mensen hem een 
sympathieke verschijning vinden 
en daarom sneller verwachten 
dat hij wel komt opdraven. Dan 
krijg ik mailtjes of hij het een 
keer gratis wil doen, omdat het 
ook goed zou zijn voor zijn eigen 
netwerk. Maar hij hee�  meer 
dan honderdduizend volgers op 
Twitter. Met één tweet bereikt 
hij meer mensen dan wanneer 
hij iets zegt op een congres.’
Daarnaast zijn er ook bepaalde 
principes, vertelt selfmade mil-
jonair Marc van der Chijs, die 
ook bij The Next Speaker zit. ‘Ik 
ben vier of vijf keer per jaar in 
Nederland (Van der Chijs woont 
en werkt in China, red.) en dan 
vind ik het prima om een lezing 
te geven. Ik geef trouwens ook 
lezingen in China, Singapore en 

de tussenpersonen

Hoeveel verdienen

Ben Woldring

Alexander Klöpping

Marc van der Chijs
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Hongkong. Maar driekwart van de aan vragen doe ik 
niet. Ik ben met een lezing ruim een halve dag bezig 
en hanteer als standaardtarief zesduizend euro, plus 
een businessclass ticket en een luxe hotelovernachting. 
Voor universiteiten en groepen studenten maak ik nog 
weleens een uitzondering, maar ticket en hotel zijn 
wel een absolute voorwaarde. En sommige verzoeken 
weiger ik om principiële redenen. Ik ben al meerdere 
malen gevraagd door de Belastingdienst, maar als ik 
die club kan vermijden, dan doe ik dat. Dus ben ik er 
nog nooit op ingegaan.’
Sprekers kunnen sowieso meer toucheren dan de ge-
middelde dagvoorzitter, uitzonderingen daargelaten. 
André Kuipers rekent zo’n achtduizend euro om te 
vertellen dat het geweldig is om gewichtloos te zijn. 
Een echte grootverdiener is Johan Cruij© , die voor 
een uurtje voetbalmetaforen een factuur van vij� ig-
duizend euro stuurt, waarvan hij dan wel weer de hel�  
doneert aan de foundation die zijn naam draagt. Maar 
ook politieke iconen als Frits Bolkestein, Wim Kok, 
Jan Pronk en Ruud Lubbers schommelen met hun 
tarief tussen de zevenenhalf- en vij� ienduizend euro 
per praatje. En Henkjan Smits is minder als jurylid 
in talentenprogramma’s te zien omdat het geven van 
lezingen over succes aan bedrijven eveneens lucratief 
bleek. En bovendien veel directer. Smits: ‘Kijkcijfers 
zijn maar een heel kort applaus. Het is fi jner wanneer 
mensen na afl oop van een lezing, workshop of Business 
X-Factor-training zeggen dat ze door jou geïnspireerd 
zijn. Vandaar dat ik de keus heb gemaakt om me te 
focussen op het inspireren van mensen in het bedrijfs-
leven. Dat is natuurlijk weleens lastig, want ik wil graag 
worden ingehuurd vanwege een inhoudelijke bijdrage 
en ik word nu eenmaal vaak geboekt omdat mensen 
mij van tv kennen. Dan zegt zo’n directeur: “Joh, ik 
heb geen idee wie je bent, maar de meiden op kantoor 
vinden je zo leuk.” Laten we eerlijk zijn: daar heb ik 
dankbaar gebruik van gemaakt. Daarom vond ik het 
ook een groot compliment toen een directeur van een 
uitvaartbedrijf na afl oop opmerkte: “U zei zoveel rake 
dingen, die ga ik de komende weken proberen te imple-
menteren.” Dan heb ik toch mijn steentje bijgedragen.’ 
Smits ontvangt gemiddeld 3500 euro voor een speech 
en zesduizend euro voor een dagvoorzitterschap. 

uit de branche wordt gebruikt 
en ik vraag: “Wat bedoelt u daar-
mee?”, terwijl de hele zaal weet 
waarover het gaat, komt dat niet 
zo professioneel over.’ Dagvoor-
zitter zijn is nogal een verant-
woordelijkheid, vindt ook Van 
Scherrenburg. ‘Een opdrachtgever 
moet de dag volledig uit handen 
geven en op je vertrouwen. Als ik 
het verpruts, hee�  iedereen een 
waardeloze dag. Dat gee�  je nogal 
wat adrenaline, want het moet 
wel een geslaagde bijeenkomst 
worden.’ Jort Kelder vraagt naar 
eigen zeggen achteraf altijd of 
mensen tevreden zijn en biedt 
aan dat ze niet hoeven te betalen 
als dat niet zo is. ‘Journalisten 
willen het dagvoorzitterschap 
altijd afdoen als schnabbelen, 
maar daar ben ik het niet mee 
eens. Een goed dagvoorzitter-
schap is net zo lastig als een live-
tv-programma presenteren.’ 
Overigens komt Kelder opdraven 
voor gemiddeld 7500 euro per 
klus, hoewel daar door zijn 
boeker Julia Wol	  nog wel een 
provisie bovenop wordt gedaan. 
En voor ‘goede en groene dieren-
doelen’ komt hij ook weleens 

Praatjesmakers   

VLIEGUREN
Toch blij�  het opmerkelijk dat 
sprekers als Kuipers en Cruij©  
doorgaans meer vangen dan 
dagvoorzitters. Want in tegen-
stelling tot een lezing, die zo 
nu en dan eens moet worden 
bijgeschaafd voor de gelegenheid, 
vraagt een dag leiden dagen voor-
bereiding en is het multitasken 
ten voeten uit. Bouwhuis: ‘Het 
vraagt niet alleen presentatie-
talent, je moet ook kunnen luis-
teren, de inhoud doorgronden, 
inhoudelijke verbanden leggen, 
doorvragen, interactie met de zaal 
in gang zetten, zorgen voor de 
juiste sfeer, voldoen aan de doel-
stellingen van de opdrachtgever 
en de tijd in de gaten houden. Het 
vraagt veel voorbereiding, want 
in congresland zijn er zeker dom-
me vragen die je als gesprekslei-
der kunt stellen wanneer je je niet 
goed inleest. Als er terminologie 

‘ Een dagvoorzitter moet vooral 
dienend zijn. In die rol zet je 
geen BN’er met een enorm ego’

Henkjan Smits

Jort Kelder

André Kuipers

Maarten 
Bouwhuis
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André Kuipers  € 8000 
Jort Kelder  € 5000 
Johan Cruijff  € 50.000 
Alexander Klöpping  € 5000 
Annemarie van Gaal € 5000 
Frits Huffnagel  € 4000 
Jeroen Smit  € 5000 
Adjiedj Bakas  € 3500

Jan Pronk € 7500 m
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gratis. ‘Ik doe zo’n honderd optredens per jaar, wat bij 
elkaar zo’n vier ton binnenbrengt, schat ik. En daar is 
mijn agent dan al af. Ik weet dat ik een van de duurdere 
dagvoorzitters ben, maar ik ben er de afgelopen jaren 
ook behoorlijk goed in geworden, hoor.’
Want een succesvol dagvoorzitter worden is nu eenmaal 
een kwestie van heel veel vlieguren maken. Bouwhuis: 
‘Ik ben begonnen in heel kleine zaaltjes met tien of 
twintig man. Nu ik voor een grote zaal sta met meer dan 
vijfhonderd man en een minister op het podium, zijn er 
maar weinig scenario’s te bedenken die ik nog niet heb 
meegemaakt. Jij bent degene die de dag inhoudelijker 
maakt en ervoor zorgt dat het publiek het ook ont-
houdt.’ Maar hoe zorg je er nu voor dat je die vlieguren 
weet te maken? Presentator en producer Lars Oostveen 
(in de jaren negentig bekend als eerste Nederlandse 
veejay met een dagelijks programma bij MTV Europe 
in Londen): ‘Heel veel mensen willen het doen, maar 
het is lastig om ertussen te komen. Ik vind het ongeloof-
lijk leuk om te doen, maar ik word niet zo heel veel 
gevraagd als gespreksleider, omdat ik niet dagelijks op 
tv verschijn. Terwijl bekendheid van televisie niet per 
defi nitie betekent dat je een goede dagvoorzitter bent. 
Want laten we wel wezen: die moet vooral dienend zijn. 
In die rol zet je geen BN’er met een enorm ego.’ Oost-
veen probeert nu extra vlieguren te maken door veel 
zelf te organiseren. Zo is hij momenteel bezig om voor 
Nyenrode Business Universiteit een interviewserie met 
ceo’s op te zetten. ‘Daar is veel animo voor; ik ben nu 
bezig met het rondkrijgen van de fi nanciering.’ En als je 
bekend bent van tv, dien je ook nog eens rekening te 
houden met je imago. Van Scherrenburg wordt gevraagd 
voor politieke debatten, vooral over onderwerpen als 
zorg, duurzaamheid, Europa en ondernemen. Maar 
haar reputatie als vasthoudende interviewer (denk aan 
Pim Fortuyn, die haar probeerde af te schepen met: 
‘Mevrouw, ga lekker naar huis, koken, veel beter’) 
werkt een enkele keer tegen. ‘Mijn politieke tv-inter-
views achtervolgen mij weleens. Mensen vinden me 
daarom geweldig, of ze vinden me vreselijk. Onlangs 
presenteerde ik een congres over innovatie. Achteraf 
bleek dat de penningmeester zijn bedenkingen had dat 
ik de dag zou presenteren. “Moet dát mens ons congres 

leiden?” Maar na afl oop was 
iedereen vreselijk enthousiast. 
Daar doe ik het voor.’

RICHTLIJNEN
Desalniettemin blij�  het voor 
de aanvragen handig om veel 
in beeld te zijn. Zo behoren 
Humberto Tan, Matthijs van 
Nieuwkerk, Eva Jinek, Charles 
Groenhuijsen, Jort Kelder en 
Twan Huys wel tot de meest 
gevraagde dagvoorzitters, maar 
nemen zij niet elke klus aan. Een 
dagje Huys of Van Nieuwkerk 

Praatjesmakers   

kost weliswaar meer dan tiendui-
zend euro, maar zij doen slechts 
een handvol klussen per jaar. 
Bovendien moet altijd worden 
afgewogen of het niet ten koste 
gaat van de journalistieke onaf-
hankelijkheid. Want kun je een 
ceo in je talkshow nog wel het 
vuur na aan de schenen leggen 
als je vlak daarvoor een congres 
voor diens bedrijf hebt geleid? Zo 
ontstond er in 2004 ophef toen 
bleek dat nieuwslezers Annette 
van Trigt en Gijs Wanders in 
totaal respectievelijk 45 duizend 
en 197 duizend euro vingen voor 
presentatieklussen en dagvoor-
zitterschappen voor het UWV, 
de instelling die op dat moment 
onder vuur lag vanwege het 
over de balk smijten van gemeen-
schapsgeld, onder andere door de 
peperdure witmarmeren toiletten 
in het kantoor. Sindsdien zijn de 
richtlijnen voor bijverdiensten 
veranderd bij de NOS. Nieuws-
lezer Rik van de Westelaken: 
‘In theorie ben ik beschikbaar 
voor dagvoorzitterschappen, 
maar ik heb er nog nooit een ge-
daan. Ik kan vaak niet, omdat ik 
al vijf dagen per week werk. En 
elk verzoek moet ik aan de NOS 
voorleggen; sommige dingen mag 
ik gewoon niet doen, omdat het 
de neutraliteit van de NOS in 
gevaar brengt.’ Paul Witteman, 
die ooit samen met Het Lager-
huis-collega Marcel van Dam 
naar verluidt een duoprijs van 
veertigduizend gulden per dag 
rekende, laat per mail weten: 
‘Ik ben een paar jaar geleden 
gestopt met dagvoorzitterschap-
pen. Nu doe ik er nog een paar 
per jaar, als vriendendienst. 
Vooral omdat het lastig te combi-
neren was met het presenteren 
van een dagelijkse talkshow, 
maar ik vond het soms ook inge-
wikkeld in verband met de ver-
meende belangenverstrengeling.’

‘ Elk verzoek moet ik voorleggen; 
sommige dingen mag ik gewoon 
niet doen, omdat het de neutraliteit 
van de NOS in gevaar brengt’

Paul Witteman

Eva Jinek

Rik van	de	
Westelaken

Twan Huys
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