Inspirerende spreker nodig?
Bedankt voor het downloaden van dit document. U bent op
zoek naar een spreker, voor uw bedrijfsbijeenkomst,
studiedag, event, symposium of een andere gelegenheid.
Een lezing is bij mij altijd maatwerk. Wat is het thema van de
dag? Wat beoogt u met de bijeenkomst? En wat met deze
lezing? Hoe groot is het publiek? Wat gaat er aan deze lezing
vooraf? Hoe lang mag het duren?
Veel geweldige sprekers hebben een standaard verhaal dat ze tot in de finesses
hebben uitgewerkt. Dat is niet mijn werkwijze. Ik ga liever vooraf en tijdens de
bijeenkomst in gesprek; door interactie gaat het pas leven. Zie het meer als een
training voor een grote groep.

Mogelijke onderwerpen
Alles wat raakt aan verandering, persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, communicatie,
coaching, bedrijfsethiek, motivatie, organisatieontwikkeling, samenwerking,
begeleidingskunde, en natuurlijk de ontwikkelingsgerichte benadering.

Werkwijze
· U neemt contact op en we bespreken telefonisch uw wensen.
· Voor een kleiner, afgebakend project of voor een klein budget ontvangt u
daarna een voorstel per mail.
· Afhankelijk van de omvang van uw vraag, de complexiteit, de zwaarte van het
project maken we eerst een face tot face afspraak. Na deze afspraak ontvangt
u een offerte per mail.
· Als u akkoord gaat met de offerte dan leggen we de afspraak vast en stemmen
we de nodige details af: communicatie voorafgaand aan de lezing, overzicht
van de benodigde (A/V) middelen, wijze van introductie van de spreker, etc.
Op de volgende pagina’s leest u meer over inhoudelijke mogelijkheden. Twijfelt u of
heeft u op de website/blog iets anders gelezen dat uw interesse heeft? Neem gerust
contact op! Ik draag graag bij aan een inspirerende bijeenkomst.
Graag tot ziens op uw event!
Hans van der Veen
Hans.van.der.veen@42solutions.nl
gsm 06 50641763

Hans van der Veen komt graag spreken over het onderwerp

Leiderschap.
Feilloos illustreert hij hoe door het inslijpen van patronen mensen hun
werk routinematig doen, zonder passie en gedrevenheid.
Daarmee gaan creativiteit en initiatief verloren. Samen met zijn publiek
gaat hij vervolgens op zoek naar de belangrijkste hefboom om hier
beweging in te krijgen: leiderschap!
Zijn lezingen gaan o.a. over:
Leiderschapslessen van John C. Maxwell:
De ideeën van deze Amerikaanse leiderschapsexpert sluiten aan bij actuele ontwikkelingen,
zoals sociale innovatie, nieuw leiderschap en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hans van der Veen is de eerste certified John
Maxwell speaker in Nederland; in het Engels of
in het Nederlands.

Leidinggeven aan projecten en veranderingen:
Om in een veranderende omgeving effectief tot resultaten te komen, is het
van belang steeds van de nieuwste en groeiende inzichten gebruik te
maken. “Je kan niet plannen wat je nog niet weet” - Hans van der Veen
Leidinggeven aan mensen:
Coachend leiderschap: empowerment; motiveren en delegeren.
”Goed leiderschap laat mensen bloeien” - Hans van der Veen
Hans van der Veen heeft zijn eigen gedachtegoed en is bijzonder goed
thuis in de ideeën van John Maxwell, Stephen Covey, Daniël Ofman,
Peter Senge en Rudy Vandamme over leiderschap, coaching en
communicatie.
Graag levert hij maatwerk!
- gericht op de door u gewenste ontwikkeling -

Over Hans van der Veen:
Bio:
Hans van der Veen (1964) is werkzaam als begeleidingskundige (MBk), coach (NOBCO
senior practitioner) en trainer in onder andere leiderschap, coaching en communicatie.
Daarvóór heeft hij in de consultancy ervaring opgedaan in leidinggeven en in het begeleiden
van projecten en veranderingsprocessen.
Zijn persoonlijke missie is het leveren van een bijdrage aan gezond leiderschap. Daarmee
bereikt hij met zijn klanten op een prettige manier uitstekende resultaten.
Boek:

Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie
Dit is zijn eerste boek. De vraag waarom zoveel projecten en
veranderingsprocessen niet slagen wordt met leiderschap in
verband gebracht. Met het antwoord, een praktisch format, is hij er
in geslaagd een concrete en praktische invulling te geven aan zijn
persoonlijke missie.

“Hiërarchie heeft als effectief sturingsmiddel haar beste tijd
gehad en sturen op missie, visie, waarden, zin is daarvoor –
terecht – in de plaats gekomen. Dat is in “Zinvol Ontwikkelen”
helder uiteengezet. De manager kan vervolgens heel hands-on
met een methodiek aan de slag, waarin die nieuwe
sturing geïntegreerd is.”
- Mathieu Weggeman
Uitgeverij Boom Nelissen – ISBN 9789024400652

Coach:
Als coach werkt hij met de ontwikkelingsgerichte benadering. In zijn boek
wordt daar meer over verteld. Het bereiken van gewenste resultaten gaat
hand in hand met persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van het
projectteam en van de organisatie. Hij maakt deel uit van het stichtend
comité van het NPOW (Netwerk Professionals in Ontwikkelingsgericht
Werken) rond Rudy Vandamme.
Zijn gedrevenheid merk je als je met hem over zijn gedachtegoed in gesprek gaat. Een
bijzondere mix van idealisme rondom mensgericht leiderschap, praktische resultaatgerichtheid
en voortdurend blijven ontwikkelen typeren zowel de auteur als zijn eerste boek.
Volg Hans van der Veen:

http://www.hansvdveen.nl
http://www.linkedin.com/in/seniorcoach
http://twitter.com/hvdv
http://www.hansvdveen.nl/blog

