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10 technieken die Jobs gebruikte om het publiek 
te informeren, te onderwijzen en te vermaken

Steve Jobs — Presenteren zat hem in het bloed

Meer dan drie decennia lang heeft Steve Jobs productlanceringen tot een kunstvorm 
verheven. Hij had een duidelijke visie op mediagebruik en groeide uit tot ‚s werelds 
bekendste zakelijk spreker. Dat heeft Apple zeker geen windeieren gelegd. Zijn presentaties 
werden het belangrijkste voer voor media met technologienieuws en -speculatie, en  
verdrongen keer op keer belangrijk nieuws over politiek, maatschappij en sport van  
de voorpagina.

Of u nu CEO, manager, ondernemer, zzp‘er of sales/marketing professional bent, u kunt 
heel veel leren van de man die productlanceringen omtoverde tot internationale evenementen. 

Hier leest u 10 belangrijke technieken die Jobs gebruikte om het publiek informatie,  
kennis en vermaak te bieden.
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1: Plannen op de ouderwetse manier

Steve Jobs was dan wel vernieuwend in de digitale wereld van bits en bytes, maar presentaties plannen deed hij gewoon op de 
ouderwetse manier: met pen en papier. Zijn presentaties hadden alle elementen van een kaskraker: helden en slechteriken, verbluf-
fende visuals en een ondersteunende cast. En als een echte regisseur maakte Jobs van het plot een waar storyboard. Dia’s werden 
voorafgegaan door brainstorm-, schets- en whiteboardsessies. Het verhaal kwam altijd op de eerste plek; de dia’s dienden alleen 
als aanvulling op het betoog. 

Bij Steve Jobs had het publiek geen tijd om afgeleid te raken. Zijn presentaties werden opgeluisterd door demonstraties, videofrag-
menten en andere sprekers, speciaal om de boodschap kracht bij te zetten. En voordat er ook maar aan dia’s werd gedacht, waren 
al deze elementen al tot in de puntjes voorbereid.
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@Carol: Ik heb wat gehoord.

@Tom: Ik ga dit idee  
gebruiken!

@Sammy: Wanneer is de 
lunch?

@Laura: Deze presentatie is 
geweldig!

@Bob: lol

@Bob: Heb jij mijn broodje 
opgegeten?

2: Een Twitter-vriendelijke beschrijving maken

Steve Jobs had voor elk product een beschrijving van één zin. Deze oneliners hielpen het publiek het nieuwe product in een 
categorie te plaatsen en pasten altijd binnen de restrictie van 140 tekens op Twitter. 

Toen Jobs in januari 2008 bijvoorbeeld de MacBook Air presenteerde, zei hij dat het simpelweg ‘de dunste notebook ter wereld’ 
was. Die korte zin liet niets aan de verbeelding over. De details onthulde Jobs tijdens zijn presentatie of op de website van Apple, 
maar hij had altijd één zin, die meestal in witte letters op een zwarte achtergrond achter hem waren geprojecteerd, om elk product 
te positioneren. 

Het publiek moet het grotere geheel begrijpen voordat het de details kan opnemen.  
Een product of idee dat niet in 140 tekens of minder kan worden beschreven, moet terug naar de tekentafel.
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3: Introductie van de tegenpartij

In vrijwel elk klassiek verhaal gaat de held de strijd aan met de slechterik. Hetzelfde geldt voor de presentaties van Steve Jobs. 

In 1984 was de slechterik IBM, toentertijd ook wel Big Blue’ genoemd. Voordat Jobs het fameuze televisiespotje van 1984 presen-
teerde aan een groep verkopers van Apple, creëerde hij er een hele soap omheen. Hij zei: “IBM is nietsontziend”. En Apple zou het 
enige bedrijf zijn dat in de weg stond. Het was heel dramatisch en het publiek liep ermee weg. Volgens merkexpert Martin Lindstrom 
hebben grote merken en religies iets gemeen: het idee dat een gemeenschappelijke vijand moet worden verslagen. Jobs creëerde 
een slechterik, zodat het publiek zich achter de held kon scharen: Apple en haar producten.

Een slechterik hoeft niet per se een directe concurrent te zijn. Het kan ook een probleem zijn waarvoor een oplossing nodig is.  
Toen Jobs in januari 2007 de iPhone introduceerde, was zijn presentatie op Macworld gericht op de problemen die gebruikers van 
mobiele telefoons ondervonden met de huidige technologie. De iPhone, zei hij, is de oplossing voor deze problemen. Door het  
probleem in de schijnwerpers te zetten, wordt de deur geopend voor de reddende engel.
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4: Focus op de voordelen

Steve Jobs wist welke vraag potentiële klanten zichzelf stellen (zelfs als ze zich daar niet van bewust zijn): “Wat moet ik ermee?”  
En daarom verkocht Jobs het voordeel van elk nieuw product en elke nieuwe functie op een duidelijke, bondige manier. 

Waarom een iPhone 3G kopen? “Omdat die twee keer zo snel is voor de helft van het geld.” Wat is er zo geweldig aan Time Capsule? 
“Al die onvervangbare foto’s, video’s en documenten zijn automatisch beschermd en eenvoudig terug te halen in geval van nood.” 
Zelfs op de website van Apple waren alle pijlen gericht op de voordelen, met top 10-lijsten als “10 redenen waarom een Mac te gek 
is.” Niemand geeft om producten. Mensen zijn alleen geïnteresseerd in hoe het product of de service hun leven gaat verbeteren. 
Jobs maakte die connectie met klanten.

Wat moet ik ermee?
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5: De gouden regel van drie

Bijna alle presentaties van Steve Jobs bestonden uit drie delen. Toen Jobs op 9 september 2009 bijvoorbeeld het podium betrad, 
vertelde hij het publiek dat hij het over drie producten ging hebben: de iPhone, iTunes en de iPod. Tijdens de presentatie hielp hij 
het publiek op weg met zinnen als “De iPhone. Het eerste waar ik het vandaag over wil hebben. Laten we verder gaan met het 
tweede onderwerp van vandaag, iTunes.” 

Het getal drie is een krachtig concept in de schrijfwereld. Toneelschrijvers weten dat drie indrukwekkender is dan twee; komieken 
weten dat drie grappiger is dan vier; en Steve Jobs wist dat drie memorabeler is dan zes of acht. Ook al wilde hij 20 punten onder 
de aandacht brengen, Jobs wist dat er in het kortetermijngeheugen van het publiek slechts plaats was voor drie of vier. En drie  
onthouden is beter dan alles vergeten.

Maar als drie zo’n belangrijk getal is, waarom heeft dit e-book dan 10 punten? Omdat het een schriftelijk hulpmiddel is dat niet is 
bedoeld voor verbale presentatie. Als deze informatie verbaal zou moeten worden overgebracht, zouden we ons beperken tot drie 
kernpunten. Ook Steve Jobs stipte in een conversatie drie punten aan, voor meer informatie verwees hij zijn publiek naar de  
website van Apple.

Drie verhalen  
uit mijn leven”“
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6: Dromen verkopen, niet producten

Steve Jobs had een bijna Messiaanse geestdrift om nieuwe ervaringen te scheppen. Hij verkocht geen computers; hij verkocht de 
belofte van een betere wereld. Toen Jobs in 2001 de iPod presenteerde, zei hij: “Op onze eigen bescheiden manier gaan we de 
wereld verbeteren.” Waar de meeste mensen de iPod als een muziekspeler zagen, zag Jobs die als een middel om het leven van 
mensen te verrijken. Uiteraard was het belangrijk om goede producten te hebben. Maar passie, enthousiasme en een zeker doel 
achter het feitelijke product zorgden ervoor dat Jobs en Apple zich onderscheidden van de rest. 

Jobs was ook zo gepassioneerd over zijn klanten en dat stak hij niet onder stoelen of banken. In 1997 sloot hij een presentatie af 
met de woorden “Sommige mensen zeggen dat je een beetje dwaas moet zijn om een Mac te kopen. Maar in die dwazen zien wij 
genieën en voor hen maken we uiteindelijk onze producten.” Hij cultiveerde een soort missionair gevoel. Passie, emotie en enthou-
siasme zijn de zeer onderschatte ingrediënten van professionele zakelijke communicatie, en juist zij vormen krachtige manieren om 
anderen te motiveren. Jobs heeft ooit eens gezegd dat het niet zijn doel was om als rijkste man op de begraafplaats te eindigen. 
Zijn doel was om ‘s avonds naar bed te gaan met de gedachte dat hij en zijn team iets geweldigs hadden gepresteerd. En als we 
kijken naar de stroom van eerbetonen na zijn dood, heeft hij zijn doel bereikt.

7: Visuele dia’s maken

Apple-producten zijn gebruiksvriendelijk omdat ze geen overtollige toeters en bellen hebben. Deze zelfde filosofie is van toepassing 
op elke presentatie van Steve Jobs. Zijn dia’s hadden geen opsommingen. In plaats daarvan bracht Jobs zijn boodschap over met 
foto’s en afbeeldingen. Waar de gemiddelde PowerPoint-dia 40 woorden bevat, moest je bij de dia’s van Jobs moeite doen om op 
tien dia’s zeven woorden bij elkaar te sprokkelen. Deze techniek wordt het Picture Superiority-effect genoemd — informatie wordt 
beter onthouden wanneer tekst en beelden worden gecombineerd. 

Toen Steve Jobs bijvoorbeeld de Macbook Air onthulde, de ultradunne notebook van Apple, liet hij een dia zien waarop te zien was 
dat de computer in een Manilla-envelop past. Dat beeld zei meer dan duizend woorden. “Eenvoud is het ultieme raffinement”, zei 
Jobs eens. 
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8: Cijfers inzichtelijk maken

In iedere Apple-presentatie worden grote getallen in hun context geplaatst. Op 9 september 2009 zei Apple Vice President Phil 
Schiller dat tot dat moment 220 miljoen iPods waren verkocht. Hij plaatste dat aantal in context door toe te voegen dat dit aantal 
73% van de markt vertegenwoordigde. 

Hij zette nog een tandje bij met een sneer naar de concurrentie door te zeggen dat Microsoft ergens achteraan bungelde met een 
marktaandeel van 1%. Schiller leerde deze techniek van Jobs, die grote cijfers begrijpelijk maakte bij zijn publiek door relevante 
voorbeelden te gebruiken.

Hoe groter het getal, des te belangrijker het is om parallellen te trekken of vergelijkingen te maken die betekenisvol zijn voor het 
publiek. Toen de Amerikaanse overheid de economie bijvoorbeeld een financiële injectie van maar liefst 700 miljard dollar gaf, was 
dat bedrag dusdanig hoog dat het voor de meeste mensen niet te bevatten was. Journalisten probeerden hierover duidelijkheid te 
scheppen. Het was vooral één voorbeeld dat de aandacht van de pers trok: 700 miljard dollar zou je krijgen als je sinds de geboorte 
van Christus elke dag 1 miljoen dollar had uitgegeven. Dat is nogal wat!

9: Levendig taalgebruik

Steve Jobs sprak duidelijke taal en had daar plezier in. Hij beschreef de snelheid van de iPhone 3G als “flitsend”. Waar de meeste 
zakelijke sprekers afgestompte, vage of verwarrende woorden zouden gebruiken, was het taalgebruik van Jobs opvallend eenvoudig. 
Hij maakte zelden, danwel nooit gebruik van het jargon dat veel bedrijfspresentaties in nevelen hult, zoals ‘hoogwaardig’ of ‘benchmark’. 
Zijn taal was eenvoudig, duidelijk en direct.
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10: Het wauw-moment

Elke presentatie van Steve Jobs had een moment dat neurologen een ‘emotioneel beladen moment’ noemen. De emotioneel bela-
den gebeurtenis is als een mentaal opplakbriefje voor de hersenen: “Onthoud dit!” 

Bij Macworld 2007 had Jobs de presentatie bijvoorbeeld kunnen beginnen door te vertellen dat Apple met een nieuwe mobiele telefoon 
komt waarop je ook muziek kunt beluisteren, kunt gamen en video’s kunt bekijken. In plaats daarvan bracht hij het wat theatraler: 
“Vandaag gaat u kennismaken met drie revolutionaire producten. Het eerste is een breedbeeld-iPod met aanraakbediening. Het 
tweede is een revolutionaire mobiele telefoon. En het derde is een baanbrekend apparaat voor internetcommunicatie… een iPod, 
een telefoon, een internetcommunicatiemiddel… een iPod, een telefoon, zien jullie het? Het zijn niet drie apparaten. Het is één 
apparaat!” Het publiek trakteerde hem op een daverend applaus vanwege het verrassingseffect en de leuke manier waarop hij het 
had gebracht.
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En de bonus: Oefening baart kunst� Veel oefening�

Steve Jobs besteedde uren aan het oefenen van elk aspect van zijn presentatie. Elke dia was geschreven alsof het om een gedicht 
ging, elke presentatie geënsceneerd als een theatervoorstelling. Ja, bij Jobs zag een presentatie eruit als iets doodsimpels, maar 
die perfectie was het resultaat van uren achtereen oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

Jobs heeft zijn stijl in de loop der tijd verbeterd. Als je videofragmenten van presentaties ziet die Steve Jobs 20 jaar geleden heeft 
gehouden (ze zijn te vinden op YouTube), zie je hem elk decennium met sprongen vooruitgaan. De Steve Jobs van 1984 had veel 
charisma, maar de Steve Jobs van 1997 was een veel begenadigder spreker. En de Steve Jobs die in 2007 de iPhone introduceerde 
was zelfs nog beter. Niemand wordt geboren met fantastische presentatievaardigheden. Goede sprekers zijn zo goed dankzij heel 
veel oefenen.
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Over Carmine Gallo

Carmine Gallo is de communicatievaardigheidscoach van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld. Hij is een gewild spreker, 
seminarleider, specialist op het gebied van mediatraining en crisiscommunicatie, presentatie-expert en communicatiecoach. Zijn 
klanten verschijnen dagelijks in het nieuws en velen van hen piekeren er niet over om zonder de inzichten van Gallo een nieuw pro-
duct te lanceren. Gallo was voorheen zakenjournalist voor CNN en schrijft momenteel columns voor BusinessWeek.com. Hij heeft 
verschillende boeken geschreven, waaronder zijn nieuwste boek “The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to be Insanely 
Great in Front of Any Audience and Fire Them Up! 7 Simple Secrets of Inspiring Leaders.”
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