DAG VO ORZ IT TE RS C HA P

Onafhankelijke gespreksleider
prikkelt sprekers en toehoorders
Roelof Hemmen
Roelof Hemmen, presentator van het RTL Nieuws en B.L.T. op BNR Nieuwsradio, leidt al jaren als
onafhankelijke dagvoorzitter en discussieleider congressen en bijeenkomsten over vrijwel alle denkbare
thema’s. De veelzijdige journalist bereidt zich intensief voor, zodat hij altijd weet waarover hij praat en snel
kan reageren. Die betrokken aanpak blijkt een succesformule te zijn.

D

oor zijn ruime ervaring als algemeen
radio-, televisie- en dagbladjournalist is
Roelof Hemmen in staat zich informatie snel
eigen te maken. “Bovendien is mijn interessegebied enorm groot. Er is dan ook vrijwel geen
onderwerp waarin ik geen zin heb, wanneer
ze mij vragen als dagvoorzitter of discussieleider”, zegt hij. “Voortdurend komen er nieuwe
thema’s bij. De laatste tijd krijg ik bijvoorbeeld
steeds meer aanvragen voor het leiden van
bijeenkomsten over financieel-economische
onderwerpen, waarschijnlijk doordat ik die
geregeld behandel in mijn actuele lunchprogramma B.L.T. op BNR Nieuwsradio.”
Tijdens de voorbereidingen gaat Hemmen
flink de diepte in, zodat hij weet wat hij moet
weten en begrijpt waarover hij het heeft. “Ik
moet die kennis ook paraat hebben als een discussie of gesprek aan de gang is, waardoor ik
kan aanvoelen waar het schuurt of wringt en
snel kan reageren. Interactie en directe communicatie zijn belangrijk om mensen te prikkelen en uit te dagen. Uiteindelijk gaat het over
hen – en wat het besprokene voor hen én anderen betekent – en moet iedereen de zaal verlaten met het gevoel dat ze meer weten en er echt
iets is gebeurd.”
Onafhankelijk
Bedrijven en organisaties die Hemmen inhuren om hun congressen of bijeenkomsten te leiden waarderen zijn manier van voorbereiden.
Hij heeft wel een idee waarom: “Er is vooraf
altijd contact en ik denk graag mee. Achter
alles zit een verhaal, dus wil ik weten waarom
iets belangrijk is en vanuit die gedachte benader ik de debatten of congressen die ik leid”,
vertelt Hemmen, die zich realiseert dat een
dagvoorzitter of discussieleider een bijeen-

komst kan maken of breken. “Daarom appreciëren ze het feit dat ik mij altijd voor 100
procent inzet en onafhankelijk opstel”, benadrukt Hemmen, wiens kwaliteiten als dag-

voorzitter en gespreksleider het best in deze
zin zijn samen te vatten: Afstandelijk en toch
betrokken, met humor en altijd met verstand
van zaken.
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“Roelof is als moderator van toegevoegde “Ik vond het prettig om met Roelof samen
waarde geweest voor een event dat wij te werken. Hij is professioneel, snel, ad rem.
organiseerden. Wij waren onder de indruk We hebben onder de bezoekers ook gepeild
van de manier waarop hij zich heeft wat zij van Roelof vonden. De score 3,9 op
verdiept in de zeer technische materie. een schaal van 5 is mooi natuurlijk.”
Roelof legde op een prettige wijze het vuur
aan de schenen van de panelleden, betrok op
energieke wijze de genodigden in de zaal bij
het debat en met zijn humor en professionele
uitstraling was hij mede verantwoordelijk
voor een geslaagde bijeenkomst.”
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