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‘Geniet van het leven 
door te ondernemen 

vanuit je passie’

Johan Langelaar

Van kinds af aan is Johan begaan met lekker eten en drinken en vanaf zijn 
16e jaar gepassioneerd geraakt voor wijn en gastronomie. Johan heeft 
qua studie en praktijk twee sporen gevolgd. De ene langs de drie grote 
fi nanciële instituten in Nederland, te weten ABN AMRO, het voormalige 
Fortis ASR en de Rabobank. In deze periode heeft Johan heel bewust 
brede ervaringen opgedaan en meerdere disciplines doorlopen in marketing 
& sales, projectmanagement, beleid- & strategiebepaling en -implementatie. 
Het andere spoor was die van de wijn en gastronomie.
 
Uiteindelijk heeft Johan in de zomer van 2011 besloten om fulltime en 
dedicated te kiezen voor de hospitalitymarkt en er samen met zijn part-
ner een business van te maken. Van deze turnaround heeft Johan onder 
meer een interactieve en inspirerende gastpresentatie vanuit het hart en 
de praktijk geschreven.
 
Voor individuen die:
•  een carrière-switch overwegen
•  in een reorganisatie of faillissement verkeren en hun baan ongevraagd 

verliezen
•  (nog) niet geloven in het nut en de noodzaak van mobiliteit
•  vastzitten in hun baan en perspectief en niet weten wat nu te doen
•  twijfelen aan het opstarten van zelfstandig ondernemerschap
 

Voor organisaties die:
 •  Serieus (willen) investeren in ‘human resources’, die geloven in 

arbeidsmobiliteit en die externe experts en/of sprekers inhuren voor 
het leveren van toegevoegde waarde en verfrissing.

 
Categorieën

Innovatie & Creativiteit
Leiderschap & Strategie
Motivatie, Inspiratie & Persoonlijke Ontwikkeling

 
Onderwerpen

Zoek je talent en passie
Hoe ga je om met ingrijpende veranderingen?
Hospitality marketing

Wijn en gastronomie
Presentatie van de wijnspijsadvieswijzer
De wijnspijsadvieswijzer ‘Uw ideale gids om wijn-
spijs combinaties zelf te ontdekken’.

Vanuit zijn passie voor wijn en gastronomie heeft 
Johan in 2011 de JR wijnspijsadvieswijzer ontwik-
keld en op de markt gebracht. Het is een ideale gids 
voor het combineren van wijn en spijs en helpt de 
gebruiker op een eenvoudige en praktische wijze de 
weg te vinden in deze wondere wereld. Het is het 
resultaat van ruim 30 jaar professioneel en gepas-
sioneerd proeven en geinspireerd door talloze wijn-
schrijvers, sommeliers en chefs de cuisine.
 
Bon appetit!
 
Johan Langelaar
Connaisseur & gastronoom
 

Lezersaanbieding Academy Magazine:
Sinds december 2011 is de wijnspijsadvieswijzer ondermeer te koop in de 
kwaliteitsboekhandel in Nederland en Belgie voor € 9.95 incl. BTW.
Lezers van het Academy Magazine kunnen tegen sterk gereduceerd tarief inkopen 
en wel voor € 5.95 per 100 stuks, € 4.95 per 500 stuks en € 3.95 per 1.000 stuks, 
franco huis levering binnen Nederland.
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johanlangelaar@speakersacademy.nl
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