Waarom ik doe wat ik doe

People-driven progress
TM

Value your playground. Develop the unthinkable

Mijn verhaal
Work hard, play hard. We hebben allemaal
wel eens van de term gehoord. En toch lopen
we vaak tegen de muur van work harder en
play less aan. Ik ben deze muur zelf ook
tegen gekomen. Ik heb er zelfs voor in het
ziekenhuis gelegen. Als accountant heb ik
geleerd om de feiten te onderzoeken en pas
dan een conclusie te vormen. En misschien
ongebruikelijk voor een registeraccountant,
maar ik ben op zoek gegaan naar het
antwoord op de vraag: hoe bereik je
bulletproof productiviteit én kun je ook nog
een leven hebben?
In mijn zoektocht ben ik ook achter mijn
missie gekomen: professionals helpen een
onbegrensd leven te leiden en het
ondenkbare mogelijk te maken.
Of ik nu een training, een workshop, of een
lezing geef, of teams en individuen één op
één coach, ik zie het als mijn taak om
professionals te helpen tijd onder controle te
krijgen, de mentale handrem eraf te halen en
excellent te communiceren met anderen en
misschien vooral met zichzelf. Want soms,
heel soms, zijn wij onze eigen grootste
bottleneck.

Mijn achtergrond
Ik heb na mijn VWO gekozen voor een
combinatie van werken en leren. Sinds 1993
ben ik werkzaam bij KPMG. Ik studeerde in
2004 af als registeraccountant en voltooide in
2010 mijn proefschrift naar de invloed van
het psychologisch contract op prestaties van
accountants.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op
mijn LinkedIn-profiel:
https://www.linkedin.com/in/ghkluth/

Mijn inbreng
Ik sta bekend als een inspirerende spreker
en trainer met een hoog energiegehalte en
humor. Voor alleen zenden is YouTube denk
ik een beter alternatief. Ik prikkel deelnemers
graag met vragen en stellingen om hun eigen
blik op de wereld onder de loep te nemen.
Dingen af te vragen. Te luisteren naar hun
onbewuste. Zaken eens van een andere kant
te bekijken en te voelen dat het wellicht ook
anders kan. Om in plaats van aan de
gevolgkant juist aan de oorzaakkant te gaan
staan.
Ik houd van actieve trainingen waarbij theorie
en praktijk elkaar afwisselen in een
verhouding van liefst zo min mogelijk theorie
en zoveel mogelijk oefenen in de praktijk.
Leren doet iedereen namelijk op zijn of haar
manier en ik vind dat een training of
workshop bij elke individuele leermanier moet
aansluiten. De training is er namelijk niet voor
mij maar voor de deelnemer.
Ik spreek regelmatig over de psychologie van
piekprestaties en het geheim van doelen die
uitkomen. Daarbij zijn de invloed van
(taal)patronen, gewoontes, effectief
communiceren, stemming en gedrag, en
beheersing van tijd terugkerende thema’s.

Contactgegevens

Als accountant en adviseur heb ik
opdrachten verricht voor zowel
beursfondsen, internationale en nationale
grootbedrijven, publieke sector,
familiebedrijven en MKB.

dr. Guido Klüth RA

Die kennis neem ik mee in mijn huidige werk
als bestuursadviseur en trainer. Trainen is
een vak en daarom ben ik Certified Trainer
en Master Practitioner of NLP, Master
Practitioner of Time Line TherapyTM en
Master Hypnotist.

Email

kluth.guido@kpmg.nl

Telefoon

020-6568263

Mobiel

06-20603817

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ghkluth/

Speakers
Academy

https://www.speakersacademy.com/nl/
spreker/guido-kluth/

In 2004 won ik de Nyenrode Essayprijs voor
mijn artikel ‘De Doolhof van de Rede’ naar de
gelijknamige afstudeerscriptie.
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