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MOTIVATIE

‘Hoe verandert iemand zonder vooropleiding van een bekend acteur in de directeur van de Peter 

Faber Optimist bv? In mijn geval als gevolg van een ramp!’ 

‘Try to be an Orange!’

‘Dromen bestaan 

  en het leven is een werkwoord...’

‘Iedereen kan, velen willen, enkelen durven. Durf te worden wie je bent!’

Actieve workshops, lezingen, masterclasses en optredens 

speciaal voor bedrijven, instellingen en scholen

Onderscheid je van de appels en de peren

“In mijn op maat gemaakte lezing en 
performance maak ik als directeur van 
de Peter Faber Optimist bv duidelijk hoe 
een ramp in een wonder verandert! 
De rode draad van die drastische 
transformatie: lust tot werken. Je 
grootste kapitaal is je energie, 
jouw bereidheid tot actie. Wat 
je geeft dat krijg je. Energie 
die je geeft, betaalt zich 
terug in geld, werk, roem, 
gezondheid en plezier in wat 
je doet.”

“Ik neem het publiek mee 
op een ontdekkingsreis door  
50 jaar film, toneel, lessen en 
avonturen van mijn beroep. 
Glashelder wordt duidelijk dat 
de wetten en vaardigheden die 
ik nodig heb om de kleedkamer 
uit te komen en mijn verhaal tot 
leven te brengen dezelfde zijn als 
elk bedrijf, manager of leidinggevende 
nodig heeft om succesvol, gezond en 
flexibel te blijven.”

“Deze man is zo ontzettend vol energie, 
toegewijd en betrokken dat de hele zaal 
volledig aan zijn lippen hing. Een fantastisch 
verhaal, lopend als een sneltrein, zonder 
haperingen en van zeer hoog niveau. 
Mijn verwachtingen waren hoog en 
zijn duidelijk overtroffen. ‘Try to be an 

o r a n g e ! ’ 
Onderscheid je van appels en peren door 
jouw mogelijkheden te gebruiken. Wat jij 
in je ‘fruitstalletje’ hebt is nergens anders 
te koop. Het geheim is in actie komen en 
in beweging blijven. Als jongleur laat ik 
zien hoe ik op het juiste moment weet 

vast te houden en weet los te laten. 
Wie de ideeën van gister vasthoudt, 

verkrampt. Laat je alleen maar los, sta 
je altijd met lege handen. Soepel 

blijven in het koesteren van wat 
je hebt en vernieuwen door 

wat je ontdekt, houden je 
hersens lenig en je bedrijf 
actueel en gezond.”

“Valt de boel in duigen, 
niet getreurd, peur uit 
je fiasco de momenten 
waar je zelf wel tevreden 
over bent, klamp je 
daaraan vast en ga door. 
En je leeft nog lang en 
gelukkig van fiasco naar 

fiasco. Je hebt het ergste 
achter de rug! Op je 

nulde heb je een prestatie 
geleverd waarbij vergeleken 

de marathon van New York 
een lachertje is. Als beloning zit 

je nu als kampioen en directeur op 
de billen van je eigen topbedrijf met 

miljarden jaren ingebouwde know-how 
en dat is geen sprookje maar de levende 
waarheid.”

peterfaber@speakersacademy.eu
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