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Gepassioneerd piloot

Y

Frank Versteegh

‘Vertrouwen is goed, controleren is beter’ over veiligheid versus schijnveiligheid.  

‘Attitude Kills!’ over persoonlijke verantwoordelijkheid en risicomanagement.

Frank neemt zijn toehoorders mee in de wereld van de luchtvaart. Hij verdeelt zijn tijd tussen 

Nederland en Californië waar hij regelmatig lezingen geeft. Hij toont middels parallellen en 

verschillen aan dat er van de werkwijze in de luchtvaart veel geleerd kan worden. 

Een fout in de cockpit brengt je als eerste op de plaats van het ongeval.  

Quotes van opdrachtgevers:

MOTIVATIE

YACHT (Jeroen Kosterman)
“Zijn buitengewone en licht provocatieve lezing in ons masterclass-
programma over ‘Beslissingen nemen’  was een uitdaging voor de 
toehoorders. Zijn transparante visie, gemengd met een uitstekend 
gevoel voor humor, lichtende voorbeelden en prikkelende vragen 
waren ronduit verfrissend. Hij liet ons hard werken. Zijn ervaring 
met het supersnel beslissingen nemen opende onze ogen.”

Essent (Christiaan Helder)
“Onze verwachtingen waren hoog. 
Essent had Frank gevraagd een 
boodschap te brengen. Hij bracht 
deze boodschap. Iedereen was 
erg enthousiast over Franks lezing. 
Frank is COOL!!”

Nederlandse Recherche (Ton 
Kinnaer) juni 2008, Jaarbeurs
“Frank legt zijn vinger precies 
op de zwakke plekken in de or-
ganisatie. Zijn scherpe visie op 
(gebrekkige) communicatie in 
het Nederlandse politiewezen is 
confronterend en verhelderend. Hij 
noemt 27 korpsen in Nederland ab-
solute waanzin.”

Academisch Ziekenhuis Groningen (Chef de clinique) 
“Franks lezing was bijzonder inspirerend. We zagen een man die 
op gepassioneerde wijze uitblinkt in zijn vakgebied. Ik zou graag 

meer mensen met zijn attitude in mijn team hebben. Franks verhaal 
wordt nog regelmatig aangehaald.” (Abe Meininger, projectmana-
ger Innovation Post graduate Medical Education University Medical 
Center Groningen).

Albert Schweizer Ziekenhuis
“Thema: Risicomanagement in de gezondheidszorg en de lucht-
vaart, parallellen en verschillen. “Het was grandioos, mijn compli-
menten, geweldig en confronterend verhaal. “

Lindus Business club
“Het was mij een genoegen je 
presentatie bij te mogen wonen 
bij de Lindus Business club. De ver-
wevenheid van de veiligheid in de 
vliegwereld met de zakenwereld is 
groter dan ik gedacht had en uiterst 
bruikbaar. ‘Vertrouwen is goed, 
controleren is beter’ is doorgedron-
gen en laat je met een andere blik 
naar zaken kijken. Veel geleerd, 
opgedaan en met een goed gevoel 
vertrokken van een zeer interessante 
presentatie. Je kijk op de wereld is 
verfrissend en stemt tot nadenken. 
Het was interessant, boeiend en 

zeer zeker herkenbaar, de spijker op zijn kop. Met een knipoog en 
een glimlach dring je snel tot de kern door. Mijn complimenten.“

frankversteegh@speakersacademy.eu
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