
JAAP BRESSERS IS EEN INSPIRERENDE EN HUMORISTISCHE SPREKER. THEMA’S ALS 
OMGAAN MET VERANDERING, TOEGEVOEGDE WAARDE VAN MENSEN EN PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP ZIJN ONDERWERPEN WAAR HIJ VOL PASSIE OVER SPREEKT. JAAP IS EEN 
SPREKER DIE OOK NET DAT BEETJE ANDERS IS, HIJ GEEFT EEN PRESENTATIE DIE JE RAAKT, 
VERMAAKT EN INSPIREERT!

Tijdens zijn studietijd voor zijn Masteropleiding International Management kwam Jaap op 21-jarige leeftijd door een 
duikongeval in een rolstoel terecht. Zijn wereld stond op zijn kop, maar hij vocht zich terug en kwam uiteindelijk zelfs 
sterker uit de strijd. Door pakkende persoonlijke verhalen te linken aan uitdagingen in het bedrijfsleven weet Jaap als 
geen ander het publiek te raken en inspireren om meer uit hun leven en werk te halen. Door net dat kleine beetje extra 
te doen, kun jij het verschil maken. Voor jezelf en voor de klant. En wie denkt dat het alleen een zwaar verhaal wordt 

heeft het mis, Jaap trad jarenlang als cabaretier op in de Nederlandse theaters en die ervaring gebruikt hij graag om 
de zaal op het juiste moment heerlijk te laten lachen. Humor, emotie en inspiratie, dat is Jaap Bressers.

Waar een wiel is, is een weg!



Omgaan met verandering: tegenslagen ombuigen naar succesReferenties

“Een fantastisch spreker, 
die de juiste balans 
vindt tussen humor 
en kwetsbaarheid, 
tussen lachen en 
geraakt worden, tussen 
entertainen en een 
verschil maken.” 

“De lezing was een 

bijzondere afsluiting van 

ons relatie evenement. 

Wat een inspiratie! Jaap 

heeft een sterke bood-

schap over kansen zien, 

die zowel op persoon-

lijke als op zakelijke 

omstandigheden van 

toepassing is. Hij weet je 

daarmee echt te raken.”

Ken je dat? Mensen die van 9 tot 5 
werken en alleen maar hun werk 
doen; de protocollen afwerken, 
takenlijstjes afvinken en naar 
vergaderingen moeten. Niet echt 
inspirerend toch? Jaap Bressers is 
van mening dat alleen maar je werk 
doen, het ergste is wat er is. Zowel 
voor jezelf als voor de baas. Wat er 
dan vaak gebeurt, is dat je je  eigen 
toegevoegde waarde niet meer 
ziet. Wie ben ik in dit bedrijf van 
tientallen/honderden/duizenden 
medewerkers? Wat beteken ik nu in 
dit grote geheel?!

Een verandering wordt vaak gezien als een tegenslag en meestal voelt dat ook zo. Externe factoren dwingen je opeens om 

 anders te gaan werken. Je hebt altijd op deze manier gewerkt en nu opeens moet het anders, moeilijk! Jaap weet als geen 

ander hoe het is om met een plotselinge verandering om te moeten gaan. Op 21-jarige leeftijd kwam hij door een duikongeval 

in een rolstoel terecht. Moeilijk! In het begin heeft hij ook geprobeerd vast te houden aan de oude situatie, maar het nadeel 

hiervan is dat je blik dan op het verleden gericht is, terwijl juist de toekomst zo belangrijk is. 

Door pakkende persoonlijke verhalen te linken aan de uitdagingen in uw organisatie, laat Jaap de aanwezigen weer naar 

de toekomst kijken. Waarom doe jij wat je doet, wat is je doel? En hoe kom je daar? Door kleine succesjes te gaan vieren, ga 

je weer op weg. Als je een gezamenlijk doel hebt waar je graag wil uitkomen, dan blijkt de ‘hoe’ opeens minder belangrijk. 

 Accepteer de verandering en er komt perspectief. Op een humoristische manier krijgen de bezoekers de tools om er weer echt 

voor te gaan. Zij doen mooi werk en daar mag voor gevochten worden. Ga ervoor!

“Wat je op je pad krijgt kun je niet voor kiezen, de manier hoe je ermee omgaat wel!”

Jaap kwam op 21-jarige leeftijd door een duikongeval in een rolstoel terecht en stond voor dezelfde vragen: ‘Wat beteken ik 

nu in dit grote geheel? Wat is mijn toegevoegde waarde?’ Gedurende zijn revalidatieperiode kwam hij er achter dat juist kleine 

dingen voor hem het verschil maakten. Door zijn persoonlijke levensverhaal op een humoristische manier in te zetten, zullen 

de aanwezigen ervaren dat zij veel meer kunnen dan dat zij denken. Zij hebben wel degelijk invloed op het eindresultaat en 

kunnen wel degelijk iets betekenen voor de klant en hun collega’s. Door bij medewerkers op het netvlies te zetten waarom ze 

dit werk doen, laat Jaap ze voelen dat ook zij het verschil kunnen maken. Dan komt de passie voor het werk terug. En zo wordt 

een 9 tot 5 medewerker weer een enthousiaste ambassadeur van uw bedrijf!

Veranderingen… elk mens en elk 
bedrijf krijgt met veranderingen te 
maken. Sommige gepland, anderen 
erg onverwacht. Grote veranderin-
gen zoals een reorganisatie of een 
fusie, maar ook kleinere veran-
deringen zoals een aanpassing in 
de manier van werken. Hoe ga je 
ermee om? Ga je met de hakken in 
het zand en probeer je krampachtig 
vast te houden aan de oude situatie 
of omarm je de onzekerheid en zie 
je het als een uitdaging?

Mensen hun toegevoegde waarde laten ervaren: 
van alleen maar je werk doen, naar het verschil maken!

Petri Embregts, Tilburg University

Hiske Boerma, Delta Lloyd Asset 

Management



Persoonlijk leiderschap: van controle naar vertrouwenReferenties

“Jaap was een van onze 

keynote speakers op de 

Planetree Conferentie en 

heeft dat op zijn eigen 

unieke wijze meer dan 

fantastisch gedaan. 

Jaap weet een zaal (750 

deelnemers) te boeien, 

muisstil te krijgen en 

kan subliem ‘spelen’ 

met emoties. Hij zet 

een mooie balans neer 

tussen diepe ontroering, 

helemaal jezelf zijn en 

op het juiste moment de 

humoristische kwinkslag. 

Grote klasse!” 

Bij duurzaamheid denk je al snel 
aan groen, milieuvriendelijkheid 
en de kosten en baten van deze 
initiatieven. Oftewel de planet en 
profit kant van de alom bekende 
3 p’s van duurzaamheid. Wat helaas 
vaak onderbelicht blijft is de mense-
lijke pijler, de people kant. Want wie 
moet al die groene initiatieven tot 
een succesvolle uitvoering brengen? 
Precies.. uw mensen, uw mede-
werkers. Met hun enthousiasme en 
inzet valt of staat het succes van 
deze initiatieven.

De lezing persoonlijk leiderschap is gericht op het management nog effectiever te maken. Als jij boven je personeel gaat staan 

zullen ze je orders uitvoeren, maar ook niet meer dan dat. Maar zodra jij naast je personeel gaat staan zullen ze zelf verant-

woording gaan nemen voor hun werkzaamheden en zelf op zoek gaan naar verbeteringen. Dan komt er creativiteit los. Jij 

hebt het totaal overzicht en zet de kaders uit en de medewerkers geven invulling aan de kaders. Zo komt ieders toegevoegde 

waarde het beste tot zijn recht. Klinkt goed toch?

Toch is dit in de praktijk lastig, want we zijn vaak erg gehecht aan de controle. We hebben procedures en protocollen en zo 

moet het. Maar Jaap is van mening dat een protocol een middel is en geen doel. Om te merken dat protocollen soms hun doel 

voorbij schieten hoef je maar een helpdesk te bellen en iemand aan de lijn te krijgen die het lijstje keurig afwerkt in plaats 

van jou helpt. Ruil controle in voor vertrouwen en verbaas je over de mogelijkheden van je eigen mensen. Jaap helpt je hier 

graag mee door op een humoristische en inspirerende manier over persoonlijk leiderschap te vertellen, zodat je straks ook het 

maximale uit jouw medewerkers kan halen.

“Persoonlijk leiderschap: samen kun je meer dan alleen!”

Jaap Bressers heeft in zijn persoonlijke leven ervaren wat er allemaal mogelijk is als je je schouders ergens onder zet en 

er met passie voor gaat. Die ervaring zet hij graag in om ook medewerkers te inspireren met duurzaamheid aan de slag te 

gaan. Door de mensen te laten ervaren dat zij degene zijn die deze initiatieven tot een mooi einde kunnen brengen, komt er 

 enthousiasme. Duurzaamheid is niet alleen groen zijn, maar ook rekening houden met een bredere groep mensen die een 

 belang hebben in de organisatie. Klanten, leveranciers, omwonende, noem maar op. Door rekening te houden met deze 

groepen,  zullen zij ook rekening houden met jou. Net dat beetje extra doen leidt dan tot veel meer toegevoegde waarde. 

 Relaties worden opgebouwd en er ontstaan ambassadeurs voor jouw bedrijf. Zodra de medewerkers en andere belang-

hebbenden de duurzaamheidsinitiatieven echt gaan omarmen is er significante verandering mogelijk. Ga ervoor!

De tijd van hiërarchisch leider-
schap is voorbij. Want in je eentje 
het bedrijf of afdeling runnen, alle 
verantwoordelijkheid dragen en 
overal bovenop zitten is zelfs voor 
een superman of supervrouw niet 
te doen. Maar waarom zou je ook? 
Door alle verantwoordelijkheid bij 
het personeel uit handen te nemen, 
benut je slechts een klein deel 
van alle potentie die in het bedrijf 
zit. Twee weten meer dan één en 
 honderd weten ook meer dan één.

De People kant van duurzaamheid: de vergeten pijler

Marij Naarding, Planetree



Marie Raymakersstraat 7, 5683 EH Best – T. 06 2539 8272 – info@jaapbressers.nl – www.jaapbressers.nl

Optredens van een ander niveau!


