
“Henkjan Smits, dat is toch die botte
negatieveling van Idols? Gaat hij ons inspireren?”

JAZEKER! Getuige citaten van opdracht-

gevers die Henkjan ondanks alle vooroordelen 

toch durfden in te zetten:

“Zijn presentaties zijn altijd entertaining 
en bevatten waardevolle lessen voor elke 
organisatie in de hedendaagse samenleving”.

“Henkjan heeft bij mij wel de luiken geopend”.

“Er waren verrassend veel parallellen tussen 
’zijn wereld’ en die van ons”.

“Henkjan leeft zich prima in en weet muziek-
anekdotes steeds als metafoor in te zetten om 
zijn woorden kracht bij te zetten”.

“Een avond met Henkjan Smits is 
gegarandeerd een inspirerende avond”.

“Iedereen die Henkjan inhuurt zal verzekerd zijn 
van een dag vol actieve participatie, humor en 
goede reflectie”.

“Hij weet perfect te verwoorden hoe wij onze 
doelstelling moeten optimaliseren”.

Telefoon 010-4333322 | info@speakersacademy.nl | speakersacademy.com

€ 3.500,-   € 1.995,-
Lezing: 45 tot 60 minuten
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Speakers Academy®
 3Al meer dan 20 jaar uw partner 3Groot team met ervaren consultants

3Service van de hoogste kwaliteit 3Internationaal opererend
Henkjan Smits
De X-Factor van uw organisatie

1 BUSINESS X-FACTOR,
 KRIJG JE MENSEN MEE!

Wil je magisch aantrekkelijk worden voor je 

leveranciers, je klanten en medewerkers? Wil je je 

toehoorders inspireren en activeren? Het verhaal over 

de Business X-Factor gaat over bewustzijn van talent 

en reputatie, oftewel de optelsom van performance, 

gedrag en communicatie.

Wat kunnen we leren van artiesten als Madonna of 

Lady Gaga, van Herman Brood of Dotan? Aan de hand 

van vele tips en voorbeelden uit het entertainmentvak 

laat Henkjan zien hoe je je eigen weg naar persoonlijk 

succes kunt vinden en je dromen kunt verwezenlijken. 

Door de interactie met de zaal en de vele voorbeelden 

uit zeer herkenbare situaties en anekdotes inspireert 

Henkjan iedereen om doelen te stellen, doelen te 

halen en uiteindelijk succesvol te worden. Tijdens 

de lezing over de Business X-Factor wordt ieder 

publiek getriggerd haar eigen X-Factor te vinden en te 

eXcelleren!

1 OMARM DISRUPTIE!

De muziekindustrie als gids in de ontwrichting!

Naast het helpen van mensen om bewust te zijn 

van hun talenten en het beste uit zichzelf te halen 

met de Business X-Factor, heeft provocerend 

inspirator Henkjan Smits een boeiend verhaal dat 

je wakker schudt voor de ontwrichting die, volgens 

Henkjan, bij alle branches voor de deur staat. Hij 

laat zijn toehoorders zien wat er fout is gegaan in de 

muziekindustrie in de jaren negentig en neemt zijn 

publiek mee door de gevolgen van de veranderende 

consumptie. Aan de hand van vele tips en bekende 

voorbeelden uit industrieën die reeds ontwricht 

worden, laat Henkjan overduidelijk zien hoe je klaar 

kan zijn voor de disruptie in jouw branche, ten gevolge 

van exponentiële groei van technologieën.

Henkjan Smits is presentator en bedrijfscoach. Dagelijks is hij te 

horen van 18.00 uur tot 20.00 op NPO Radio 5 in het programma 

‘De Max!’. Henkjan werd in 2002 bij het grote publiek bekend als 

juryvoorzitter van Idols. Hij jureerde vervolgens tien talentenjachten 

op tv, zoals X-Factor, Holland’s Got Talent, Popstars en So You 

Wannabe a Popstar. Ook presenteerde hij diverse tv-programma’s 

in de periode 2007 tot 2012, zoals het ‘uitvindersprogramma’ Het 

Beste Idee van Nederland. Henkjan schreef twee boeken over de 

X-Factor, de ondefinieerbare factor die iemand magisch aantrekkelijk 

maakt. Vanaf 2011 coacht Henkjan mensen in het bedrijfsleven 

over bewustwording van eigen talenten, over het belang van 

reputatiemanagement en over klantbehandeling. Henkjan coachte 

start-ups, zelfstandig ondernemers en CEO’s van internationaal 

opererende bedrijven.

Samen met Speakers Academy® presenteert Henkjan Smits twee 

onderwerpen waar hij graag over vertelt. Alle speeches van Henkjan 

zijn gevuld met humoristische en tot de verbeelding sprekende 

voorbeelden uit het entertainmentvak, waar iedere toehoorder een 

aanknopingspunt in vindt.

Een citaat uit een vergadering vóór een event:

Direct reserveren
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