RONNIE OVERGOOR
Dagvoorzitter | Interviewer | Spreker

Eleonora Honings- Ricoh
International
'Ronnie was dagvoorzitter tijdens
onze jaarlijkse business partner
conferentie in Roemenië. Hij
brengt een enorme gedrevenheid
en een scherp gevoel voor humor
mee. Ronnie daagt je als
opdrachtgever uit om je ideeën
en aanpak constant te verbeteren,
en stelt daarnaast ook hoge eisen
aan zichzelf.
De energie die Ronnie op het
podium uitstraalt werkt
aanstekelijk. Onze conferentie was
een groot succes, mede door zijn
inbreng.'

Klaas Jan Hoogendoorn Rijkswaterstaat

Over Ronnie
Sinds 2004 is Ronnie actief als hoog gewaardeerd (8+)
dagvoorzitter, interviewer en spreker en staat hij inmiddels
meer dan 100 keer per jaar op podia en in tv studio's in
binnen- en buitenland.
Daarnaast is hij initiatiefnemer van het grootste online video
platform van Nederland voor ondernemende professionals: 7

‘We waren op zoek naar een
tafelvoorzitter. We zochten een
prikkelende en snelle
dagvoorzitter met humor. Iemand
die in staat is een gevoelig thema
snel eigen te maken en een
gesprek te leiden met de top van
de bouwsector.

Ditches TV.

Matthijs van Nieuwkerk bleek
helaas niet beschikbaar. Gelukkig
was daar Ronnie! Ronnie dringt
snel door tot de kern en legt de
gevoeligheden bloot. Aan tafel is
hij scherp, snel en legt hij de
vinger op de zere plek. Meer dan
een alternatief voor Matthijs!’

Ronnie consequent zeer hoge ogen op congressen,

Dagvoorzitter
Als genomineerd dagvoorzitter van het jaar behoort Ronnie tot
de top van Nederland. Met zijn energiek enthousiasme,
aanstekelijke humor, scherpte en ontspannen interactie scoort
evenementen en award uitreikingen.
Ronnie combineert de rol van dagvoorzitter graag en
vakkundig met die van interviewer op podia en in tv studio’s.
Scherp, maar altijd met respect als vangrail.
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Jeroen de Vries - Hero
'Wij hebben meerdere malen met
Ronnie gewerkt voor zowel grote
als kleine groepen en hem zowel
als spreker als ook als
dagvoorzitter ingezet.
In alle situaties waren de reacties
van onze gasten ronduit lovend!
Zijn dynamiek, energie en het
snelle schakelen heeft er voor
gezorgd dat hij bij herhaling echt
het verschil heeft gemaakt op
onze events.'

Hans Janssen DenkProducties

Interviewer
Ronnie is een interviewer met een eigen stijl. Hij is voorbereid,
nieuwsgierig en switcht razendsnel tussen serieuze vragen en
scherpe humor.
Hij houdt van open en echte gesprekken, waarbij hij degene
die hij interviewt altijd in zijn of haar waarde laat.
Ronnie heeft meer dan tien jaar ervaring in het interview vak,
op het podium voor live publiek als ook voor de tv camera’s
van bijvoorbeeld 7 Ditches TV.

Spreker
Met zijn optredens als spreker pakt Ronnie hele zalen in en
opende hij inmiddels de ogen van tienduizenden
ondernemers. Organiseert u een event voor een ondernemend

'Ronnie Overgoor is een
doorgewinterd dagvoorzitter met
échte toegevoegde waarde die je
webinar/evenement naar een
hoger plan tilt. Die een zaal kan
lezen en het publiek betrekt.
Hij voegt energie toe en metselt
vakkundig het cement tussen de
sprekers, smeedt losse
presentaties tot één geheel. Ook

publiek met als thema ondernemerschap, innovatie, internet,
trends of verandering? Dan is Ronnie Overgoor de perfecte
keynote spreker.
Altijd gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van
boven de 8 zorgt Ronnie voor positieve energie en een berg
aan inspiratie en ideeën.

kan hij een paneldiscussie zo
spannend maken dat je als
toehoorder op het puntje van je
stoel zit.

Floor Vink - Mobility Media
'Ronnie Overgoor was de
dagvoorzitter op ons jaarlijkse
Automotive Gala. Dit event is
perfect verlopen, mede dankzij
Ronnie.
Ik heb vaker met dagvoorzitters
gewerkt, maar geen van hen
bereidde zich zo goed voor als
Ronnie. Ook onverwachte situaties
weet hij naar zijn hand te zetten.
Kortom: professioneel en
gedreven, een vakman!'
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