ROB WUIJSTER
SPREKER

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!
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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, voor ondernemers, 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,
interactief, plezierig om te volgen, leerzaam 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 ook 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.
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Onderwerpen
Positief leiding geven & coachen
Haal het beste uit je team
Je gedachten zijn je krachten
Verbeter je mindset en krijg succes
Je kunt meer bereiken dan je denkt
Groei en bereik je doel
Ontwikkelen van een winnaarsmentaliteit
Winnen door de juiste mindset

Opties
Naast de presentaties kunnen er over de vier onderwerpen ook
trainingen en workshops gegeven worden.
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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. Na
afloop van de presentatie is het publiek geïnspireerd en
gemotiveerd door de interessante kennis en inzichten.

Contact
Vraag vrijblijvend informatie aan.
Wuijster Top Meeting
Willibrordus Business Centrum
Unit 02.28
Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo
www.topmeeting.nl
info@topmeeting.nl
072-5321516
06-22146702

