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Die zelfspot, is dat van essentieel belang?
Wie zijn organisatie, zijn product of idee serieus 
neemt, kan er om lachen. Zelfspot is het bewijs dat het 
goed gaat met een organisatie.

Hoe gaan de mensen de zaal uit na een optreden van u?
Geïnspireerd, opgepept en als het goed is nog met de 
tranen van het lachen in hun ogen. Mijn lezingen zijn 
perfect om een dagdeel af te sluiten. Humor is beter 
dan koffie en de beste voorbereiding voor de borrel.

Kunt een voorbeeld geven van hoe u het publiek aan 
het lachen krijgt?
De Power Point Presentatie bevat zelf al een boel 
grappen: een veel te lange CV waar allerlei idiote de-
tails staan over mijn hobby’s en mijn burn out. Op de 
sheets zelf gebeuren ook verrassingen: tekst die boven 
het scherm in rolt en er ‘per ongeluk’ meteen uitrolt 
aan de onderkant en totaal chaotische, zogenaamde 
heldere, schema’s met verborgen boodschappen.

En de rest praat u bij elkaar?
Ja zeker, er is plaats voor improvisatie en elke presen-
tatie is op maat gesneden.

Wat is uw mooiste ervaring tijdens een van uw speeches?
Da’s aan het eind als soms 500 man na een academisch 
congres roepen: Ik kan het! En tegen hun buurman: En 
jij kunt het ook! En daarna: Maar ik kan het beter!

Altijd succes?
Natuurlijk. Ik ben een vakman, met een proefschrift 
van de University of Kansas, enkele publicaties bij de 
Annual Journal of Communicational Studies of the Uni-
versity of the Isle of Man en met mijn nieuwste boek 
voor de overheid: AOW, WAO, WW, WIA en andere 
Wartaal: 1001 trucs en tips om de burger in verwarring 
te brengen zonder hem boos te maken.

Dank u wel voor dit gesprek…
Dank u wel. Ik moet snel naar een conferentie over 
netwerken. Het gaat over onlangs afgestudeerden die 
pas netwerken. Tot ziens.   •

Flip van der Wal is hot! Op congressen, se-
minars en bedrijfsbijeenkomsten wel te ver-
staan. Deze talentvolle jonge onderzoeker 
spreekt over elk mogelijk onderwerp: van 
communicatie en klantenbinding tot netwer-
ken en trends. Ik ontmoet hem in de kantine 
van het Onderzoeksbureau voor Communica-
tiepsychologie om erachter te komen wat zijn 
visie is.

Wat is uw levensmotto?
Communicatie! Dat is van levensbelang en de meest 
intensieve vorm van communiceren is live. Ik zoek tij-
dens mijn speeches altijd contact met het publiek, er 
is interactie. Ik geef heel veel, maar krijg ook heel veel 
terug. Ik ben echt een mensenmens.

Wat is uw geheim?
Kijk, ik begin ogenschijnlijk serieus en saai. De men-
sen in het publiek zet ik op het verkeerde been. Som-
migen denken, wie is deze man…ik wil weg! Maar na 
enkele minuten slaat een academische lezing om in 
een cabaretesque quiz en een pep talk, visueel onder-
steund met de meest wonderlijke foto’s en schema’s. 
Zeer verhelderend allemaal.

Luchtigheid en humor zijn belangrijk?
Ontzettend belangrijk! De grap is dat je zaken die in 
een bedrijf spelen belachbaar maakt. Of het nou om 
een kick off gaat, de introductie van een nieuw product 
of een reorganisatie. Tijdens mijn lezingen zien mensen 
bekende begrippen, jargon en afkortingen terugkomen, 
ik betrek het management en het lijkt alsof ik al jaren 
rondloop in de organisatie omdat ik zoveel weet. 
Herkenbaarheid: dat is de kracht van goede humor!
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