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Lezingen Curriculum Vitae van Dirk van Asselt 

‘Inspireren door delen van ervaringen en inzichten’ 
 

 

Wie ben ik? 

Naam: Dirk van Asselt Telefoon: 06-12513085 

Adres: Koninginneweg 73 E-mail: info@dereiscoach.nl 

Plaats: 1241 CW Kortenhoef Geboortedatum: 13 augustus 1960 

 

Waarom geef ik lezingen? 

Ik geef lezingen omdat ik als spreker mijn missie kan uitdragen en anderen kan 

inspireren en motiveren. In verhalende vorm vertel ik over mijn gemaakte reizen en 

daarbij opgedane inzichten. Ik stel me daarbij kwetsbaar op en spreek over variërende 

thema’s gebaseerd op persoonlijke leermomenten.  

 

Sinds wanneer geef ik lezingen? 
In mijn periode dat ik als Project / Services Manager in loondienst was in de Telecomsector heb ik 

regelmatig product en diensten presentaties gegeven ter ondersteuning van de commerciële 

afdelingen. Zowel intern als extern (klanten). 

Vanaf januari 2010 zijn lezingen onderdeel van mijn dienstenpakket als zelfstandig coach & trainer. 

 

Gevolgde training op het gebied van spreken in het openbaar 
1990 – 2005:  Diverse interne (Lucent Technologies) “spreekvaardigheids trainingen” 

2010:   “Speaking Skills training” gevolgd bij de Professional Speakers Academy (PSA 

Holland) 

 

Gegeven lezingen 

 Als werknemer 
1990 – 2005: Velerlei product en diensten presentaties. Intern en extern ter ondersteuning 
van commerciële afdelingen. 
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 Als zelfstandig ondernemer 

Datum Organisatie Locatie Onderwerp # Aanwezigen 

13-04-2010 UWV jongerendag Hilversum Uit je komfortzone 10 

01-06-2010 UWV afdelingsdag; Thema 

veranderen 

Huizen Uit je komfortzone 70 

29-06-2010 Symposium “Met Hart en 

Ziel” 

Utrecht Volg je Hart 50 

06-09-2010 NHTV Breda university Rilland Entrepreneurship 70 

21-11-2010 Stichting Sint Martinus Meerlo Fietsreis Zuid-Amerika 40k 

13-01-2011 Bibliotheek Hilversum Hilversum Fietsreis Zuid-Amerika 25 

27-01-2011 Bibliotheek A’dam West Amsterdam Fietsreis Zuid-Amerika 20 

28-02-2011 2YOY Business Inspiratie  Rotterdam Volg je Hart 15 

30-11-2011 Achmea Zwolle Thema ‘veranderen’ 100 

2012 VU Arcus Heerlen Fietsreis Zuid-Amerika 15 

2012 Bibliotheken - divers Divers Fietsreis Zuid-Amerika 15 

20-05-2013 NHTV Limburg Entrepreneurship 50 

01-10-2013 Hogeschool Zuyd Maastricht Seminar ‘onthaasten en 

bezinnen’ 

50 

28-02-2014 Fontys Hogeschool Eindhoven Loopbaanbegeleiding 30 

     

 
 

Wat anderen zeggen over mijn lezingen 
 
“Ik besloot Dirk te vragen als eerste spreker voor de Business Inspiration van 2YOY. Een goede 

keuze! Dirk wist de aanwezigen te boeien, te betrekken en schonk hen een inspirerend moment. 

Zonder enige twijfel beveel ik Dirk aan voor een ontmoeting met een interessante vent met ene 

boeiend verhaal vol inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (zowel op zakelijk – als 

op privé gebied)” - Eugene van den Hemel. 

 

“Na een verhaal (met foto’s en DVD geïllustreerd) over zijn fietsreis door zeven landen van Zuid-

Amerika, vertelde Dirk over wat hij geleerd had op persoonlijk gebied. De inzichten die hij had 

gekregen en welk effect dat op zijn leven heeft gehad en nog steeds heeft. Het was een heel 

onderhoudende avond over reizen in de ruimste zin van het woord” - Yvonne van Beest. 

 
 “De workshop is succesvol verlopen. De studenten kregen op een aangename en actieve manier 
de gelegenheid om ‘ondernemerschap’ vanuit een nieuw en inspirerend perspectief te benaderen. 

De workshopvorm en de inspiratiewandeling passen prima bij de Erasmus doelstelling om 
innovatieve en inspirerende onderwijsvormen te ontwikkelen. Deze manier van werken is zeker 
geschikt om aan te raden voor andere onderwijsprojecten van de NHTV, speciaal als het gaat om 
ontwikkelen van (kleinschalig) ondernemerschap” - George de Vink - Project manager Erasmus IP. 


