Kasper Klaarenbeek
Meer rendement op talent!

Favoriete thema’s

K

Kasper Klaarenbeek richt zich als spreker,
trainer, coach en change manager op
meer rendement op talent! Hij leerde in de
praktijk (o.a. als directielid van Kruidvat)
dat leiderschap van succes vraagt om
loslaten, focus, samenwerking op basis van
duidelijkheid en vooral concrete actie! Dit
decennium vraagt om nieuwe aanpakken.
Het nieuwe werken gaat volgens Kasper dan
ook over een nieuwe psychologisch ‘contract’
waarin concrete resultaten de nieuwe norm
zijn. ‘Goed’ is daarin de grootste vijand van
geweldig en vooral van vernieuwend. Bedrijven
zonder innovatiekracht en B.T.W. (Bewezen

Toegevoegde Waarde) zullen bovendien in
de ‘war on talent’ hun menselijk potentieel
verliezen. Is uw bedrijf toe aan een ‘wake-upcall’, gaat u samen met uw klanten op zoek
naar nieuwe kansen, wilt u meer rendement
op uw talent, wilt u versnellen en innoveren?
Kasper is te boeken als Presentator, Trainer,
Spreker, Panellid, Consultant en uiteraard
als Dagvoorzitter/discussieleider. Zijn stijl is
vriendelijk confronterend en hij werkt per
definitie interactief, uw groep staat centraal.
Kasper werkt uitsluitend op basis van
maatwerk met een concreet doel. Waarom
zou u genoegen nemen met minder?

•

Leiderschap van succes; kiezen of
verliezen.

•

Samenwerken aan concreet
resultaat EN commitment; de
magic mix.

•

Talent ontwikkelen en de
‘war on talent’ vormen de
nieuwe arena van schaarste.

•

‘Creatie’ en ‘reactie’, hebben
dezelfde letters maar zijn een
wereld van verschil.

•

Willen, weten, kunnen, durven en
DOEN

•

Focus op dagelijks succes met en
voor je klant, ketensamenwerking
all the way.

•

Loslaten van historisch succes en
(helemaal) opnieuw beginnen.

•

Merk-waardig gedrag als
onderscheidende factor voor
formule succes.
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Ruud Pondman, Bestuursvoorzitter
Flynth Accountants en Adviseurs

ondernemerscongres): “De samenwerking
heeft heel goed uitgepakt. Doorgaans
kritische MKB-ondernemers reageerden
zeer positief. Kasper wist de zaal te boeien.
Zorgde voor veel interactie met de zaal en
tussen de deelnemers onderling. Een zeer
doeltreffende aanpak. Positief is ook de wijze
waarop Kasper dit optreden heeft voorbereid
en zich had verdiept in problematiek van de
doelgroep. Geen standaard praatje, maar op
maat gesneden.”

(Kasper begeleidde zijn organisatie in
veranderingsproces): “Kasper is een gevaarlijk
goede coach. Dicht op je huid; altijd goede
vragen. Zaken die je verder brengen in het
dagelijks functioneren. In een team zorgt
hij voor de ruimte via waar de energie moet
vloeien om ruimte te maken voor goede
teamprestaties. Een professional die bindt!”

kasperklaarenbeek@speakersacademy.eu

En ook: Inspirerende en energieke spreker,
een aantal waardevolle eye-openers
opgeleverd
t.a.v.
verandermanagement.
Lekker vanuit de praktijk. Interessante spreker,
leuke achtergrond over Kruidvat ‘Veranderen
is doen’. Erg inspirerend en motiverend.
Duidelijk, aansprekend, goede praktijkvoorbeelden. Lekker verhaal. Praktisch,
herkenbaar maar ook spiegelend. Goed
gepresenteerd en met vaart.
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