
Uitnodiging openingsshow, dit wil je niet missen! 
Inschrĳ ven kan met je eigen account via www.werkenvoorzeeland.nl 
vanaf 1 oktober a.s.

Huub van Zwieten
Ondernemer, spreker en bestselling auteur
Vanaf 10.00 uur ontvangst met koffi e
10.45 uur Opening
11.00 uur Huub van Zwieten
12.00 uur Naprogramma met broodjes
13.30 uur Einde

Informatie over Huub van Zwieten:

“Huub geeft als spreker voor groepen energie, creëert een prettige sfeer, is 
origineel en zet aan tot nadenken. Maar vooral zet hij aan tot directe actie. 
Na een sessie met Huub heb je niet alleen geluisterd, maar ben je in 
beweging.” -
Rick Garrels, programma manager Rabobank

Huub van Zwieten helpt je om slimmer en beter over jezelf en je werk na 
te denken. En dat helpt echt, weet ik uit eigen ervaring!”
Dr. Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en gedragswetenschapper

Huub van Zwieten inspireert met een originele en toch heel haalbare 
manier om werkgeluk en droombanen te realiseren. Zijn optredens 
zijn interactief, verrassend en actief, je krijgt direct zin om aan de slag 
te gaan. Huub verkocht meer dan 100.000 boeken, waaronder 
‘365 vakantiedagen’ en ‘Het merk IK’. Ook zette hij de Thank God It’s 
Monday’ theatershows neer (o.a. in een uitverkocht Carré) en reali-
seerde hij bijzondere concepten als het DroomBaanHotel.
Als voorman van het bruisende TalentFirst netwerk (sinds 2000) toont 
Huub hoe het voor iedereen mogelijk is om jouw ideale werk te 
creëren op basis van jouw unieke profi el, je passies, wensen, dromen, 
drijfveren en talenten. Je ontdekt hoe je je werk en leven zo kunt
vormen dat het je energie geeft in plaats van energie kost. En hoe je 
daar vandaag al mee kunt beginnen! Omdat het leven te kort is om het 
als grijze muis te leven….
Hij leeft en werkt zowel in de Amsterdamse Jordaan met zijn gezin, als 
in Kaapstad waar hij een social enterprise runt, die kookomstandighe-
den in townships verbetert.

Zeeuwse Meester in je Werk Week 2019
Vrijdag 8 november in de Stenge




