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JE KUNT ME ALS SPREKER BOEKEN 
Zoek je een enthousiaste, motiverende,

inspirerende spreker voor je bijeenkomst,

evenement, congres, bedrijfsevenement of

symposium? Zoek je een spreker met een

heldere boodschap? Dan heb je hem

gevonden! 

ERVARING ALS SPREKER

Ik heb een enorme ervaring als spreker en ik heb voor veel verschillende doelgroepen 
gesproken. Presentaties heb ik gehouden in het bedrijfsleven, bij gemeentes en andere 
overheden. 

Ook heb ik presentaties gehouden voor LOOT-scholen, RTC’s, stichtingen, 
verenigingen, topsportteams, topsporttrainers en –coaches en ouders van topsporters. 
Daarnaast heb ik ook presentaties voor gedetineerden gegeven.

Kenmerken presentaties

De presentaties zijn motiverend, inspirerend, luchtig, plezierig om te volgen, leerzaam, 
ontspannend en zetten je aan het denken. De presentaties bevatten veel herkenbare 
praktijkvoorbeelden en handvatten.

Wie is Rob Wuijster

In het verleden was ik bondscoach van het Zwitserse nationale hockeyteam. Ik ben ik 
als trainer/coach naar een aantal Europacups voor clubteams geweest. 
Als mentalcoach heb ik o.a. gewerkt bij het nationale Nederlandse rugbyteam onder de 
18 en bij een tweetal betaalde voetbalorganisaties. 



SPREKER 
R O B  W U I J S T E R

LEIDER EN SPREKER
Vertrouw Rob om zijn inzichten, kennis,

ervaringen en vaardigheden en nodig hem uit

voor je aanstaande evenement. 

   

Rob heeft bij vele evenementen gesproken. Zijn

enorme ervaring is direct duidelijk vanaf het

moment dat Rob het podium betreedt. Het

publiek is vanaf het eerste moment geboeid en

betrokken. Als het publiek de zaal uitloopt is het

geïnspireerd en gemotiveerd door de

interessante kennis en inzichten.  

POSITIEF COACHEN EN LEIDINGGEVEN 

HAAL HET BESTE UIT JE TEAM
Dit is een training gericht op managers, leidinggevenden en coaches. In deze 
presentatie leer je het beste uit je team te halen, waardoor optimale resultaten 
behaald worden. 

De technieken die tijdens deze presentatie besproken worden heb ik zelf met succes 
als bondscoach en mentalcoach toegepast. Gedrag en optreden ontstaan door de 
gedachten die je hebt. Als je dus ander gedrag wilt zal je anders moeten denken. De 
gehele aanpak is gericht op het bewust beïnvloeden van je eigen gedachten en de 
gedachten van de teamleden. 

De thema’s die besproken worden zijn: metaforen, beeldspraak en de woorden en 
zinnen die je gebruikt. Ook worden allerlei andere vormen van communicatie 
besproken. 

Behandeld wordt dat de gedachten die je als leidinggevende over jezelf, het team en 
de teamleden hebt een enorme grote invloed hebben op het gedrag van de 
teamleden en uiteindelijk op het resultaat. Daarnaast wordt behandeld hoe je je eigen 
gedachten kunt veranderen en hoe je de gedachten van de teamleden en het team 
kunt beïnvloeden. 

Daarnaast hebben we het uitvoerig over de invloed van ervaringen en overtuigingen 
van de teamleden en hoe je deze kunt beïnvloeden. 
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Je gedachten zijn je krachten 

Verbeter je mindset en krijg succes 

Deze presentatie heb ik aan veel aan topsporters, topsportteams, trainers en coaches uit 
de topsport gegeven. Deze presentatie is ook zeer geschikt voor ondernemers, zzp’ers, 
managers, leidinggevenden, verkopers en coaches die een topresultaat willen behalen, 
zoals: meer klanten, meer opdrachten, een hogere omzet en top resultaten. 

Het uitgangsprincipe is dat alles wat je doet in dienst staat van het behalen van je 
doelstelling. Soms heb je gedachten en handelingen die niet in dienst staan van de te 
bereiken doelstelling. Soms zijn deze gedachten en handelingen zelfs schadelijk zonder 
dat je dat door hebt. 

De inhoud van deze presentatie bestaat uit inzicht geven hoe een grote rol gedachten 
spelen in ons dagelijks en zakelijk leven. En hoe deze gedachten zich uiten in taal en 
gedrag. En uiteindelijk in het resultaat. Vervolgens wordt uitvoering behandeld hoe je bij 
jezelf opbouwende en constructieve gedachten kunt creëren die een positieve bijdrage 
leveren aan het bereiken van je doelstelling(en). 

Na deze presentatie heb je een inzicht in je eigen denken gekregen. En tools aangereikt 
gekregen waardoor je zelf succesvoller kunt denken waardoor je uiteindelijk zelf 
succesvoller wordt.  



SPREKER 
R O B  W U I J S T E R

Je kunt meer bereiken dan je denkt 

 Groei en bereik je doel 

 Deze presentatie is bestemd voor als je in loondienst bent en alles uit je carrière 
wilt halen. Bijvoorbeeld als je promotie wilt maken, meer wilt verdienen, meer 
image en status wilt en als je naar een bepaalde functie toe wilt groeien. 

Deze presentatie is ook geschikt als je een tijdelijke “achterstand” hebt zoals 
werkloos zijn. In het verleden heb ik deze presentatie met succes aan 
gedetineerden gegeven. 

De inhoud van deze presentatie bestaat uit een aantal stappen: focus, passie, 
doelstelling, creativiteit, doorzetten, incasseren, persoonlijke groei, geluk, 
verantwoordelijkheid, weerstanden en een techniek waarmee je zelf je eigen 
gedrag kunt veranderen. 

Daarnaast wordt de mindset besproken. En gaan we het hebben over hoe je 
voedende gedachten bij jezelf kunt creëren door middel van o.a. overtuigingen, 
zelfpraat, eigen gedachten, waarden en de taal die je spreekt. En hoe je met 
weerstanden van anderen kunt omgaan als jij aan de weg timmert. 

Dit is een presentatie met zeer veel praktische en eenvoudig toepasbare tips. Na 
de presentatie kun je direct beginnen om je carrière een flinke boost te geven, 
zodat jij je doelstelling en droom kunt verwezenlijken. 
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Ontwikkelen  van een winnaarsmentaliteit 

Winnen door de juiste mindset  

Ben je een trainer, coach of trainer/coach en gaat je team er niet volledig voor? 
Dan is dit de juiste presentatie voor je. Deze presentatie kan ook eenvoudig 
vertaald worden naar leidinggevenden en managers in het bedrijfsleven. 

Tijdens deze presentatie staat centraal hoe je er voor kunt zorgen dat je team 
werkelijk tot het uiterste gaat. Hoe het team gaat winnen en de doelstellingen 
gaat  bereiken. De technieken zijn er vooral op gericht om de mindset van het 
team en de teamleden te beïnvloeden. Als de teamleden als winnaars gaan 
denken, gaan ze ook handelen als winnaars. 

Er wordt kort besproken hoe het brein en met name hoe het onderbewustzijn 
werkt. Daarna worden veel technieken besproken waarmee je als coach de 
gedachten van de spelers kunt beïnvloeden. Ook wordt er een groot aantal 
technieken aangegeven waarmee de teamleden zelf bewust hun eigen 
onderbewustzijn kunnen beïnvloeden. 
   
Voor trainers en coaches is er naast de presentatie nog een buitentraining 
 mogelijk. In dit gedeelte laat ik in de praktijk zien hoe je de winnaarsmentaliteit bij 
de spelers en het team tijdens de training kunt vergroten. 

Deze presentatie geeft trainers en coaches inzicht over wat voor invloed de 
gedachten van de teamleden op het resultaat hebben. En hoe de trainers en 
coaches bewust de gedachten van de spelers kunnen beïnvloeden zodat de 
spelers een winnaarsmentaliteit krijgen.  En goede resultaten met het team 
behaald worden.  
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Opties 

Naast de presentaties kunnen er over de vier onderwerpen ook trainingen en 
workshops gegeven worden.   

Contact 

Vraag vrijblijvend informatie aan. 
Mail: info@topmeeting.nl 
Telefoon: 085-3010404 


