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Met minder moeite meer bereiken
Robert S. Benninga MBA is één van Europa's absolute topsprekers op het gebied van
leiderschap, high performance en persoonlijke ontwikkeling.
Hij nodigt zijn deelnemers altijd op interactieve en zeer dynamische wijze uit om heel
concreet resultaat én mensgerichtheid te combineren en daarbij met praktische
instrumenten persoonlijk én professioneel het beste uit jezelf en jouw activiteiten te
halen.

Robert heeft een grote corporate en sprekers ervaring vanuit zijn unieke combinatie van
X

17 jaar directie functies bij Hyatt Hotels USA, Ahold, De Bijenkorf, WE international
en ASKO-METRO én zijn tevens

X

17 jaar Mindpower, corporate, MKB en individuele projecten met ruim 1.000
klanten, waaronder ABN-AMRO, Accenture, AXA, AKZO-Nobel, Allianz, Baker &
McKenzie, BMW, Coca Cola, CRS Groep, DHL, Deloitte, Dow Chemical, DSM,
Ernst & Young, Elsevier, Exact, Fortis, General Electric, Heineken, Hertz, HP,
Houthoff Buruma, IBM, ING Bank, KLM, Koninklijke Luchtmacht, KPMG, KPN,
L’Oréal,

Mars,

McGregor,

Microsoft,

Nestlé,

Philips,

Rabobank,

SAP,

SaraLee/DE, Securitas, Shell, TNT Post, Unilever, Vodafone & Volvo.

Vanuit Mindpower International begeleidt Robert - samen met selecte collegae
bedrijven, consultants, coaches en sprekers - projecten om vanuit een duidelijke
resultaat-eis mensen nog veel beter te laten functioneren door hun groot potentieel
optimaal te benutten.

Robert Benninga sprak inmiddels meer dan 300.000 mensen toe in 51 landen.

De focus tijdens een presentatie of Master Class ligt op thema’s zoals:
X

waarmee te stoppen, waarmee door te gaan en waarmee te starten

X

hoe een uitnodigende en creatieve omgeving te creëren voor je zelf en anderen

X

optimisme, duidelijkheid, verbondenheid, moed, overtuiging en passie concreet
naar resultaten te vertalen
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X

leven en werken vanuit 'Emotioneel Willen' en niet meer vanuit 'Rationeel
Moeten'

X

zelfverantwoordelijkheid nog veel meer te nemen voor de beste resultaten en
werkwijze

X

échte win-win-win voor iedereen te realiseren, zowel privé als zakelijk

X

samenwerking en creativiteit tot een nieuw en hoger niveau te brengen

X

bewust de vijf krachten voor succes nog veel beter te gebruiken

X

hoogtepunten uit H.I.T.! (High Impact Transformatie) met o.a. ‘Dé 14 Spelregels’

Kortom... heerlijk menselijk bijtanken om de kwaliteit van leven en werken nog verder te
verbeteren. Een samenwerking met Robert om je dus enorm op te verheugen.
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