FRANK J. VAN KLINK

DAGVOORZITTER, PRESENTATOR & COLUMNIST

Vanaf mijn vroege jaren al in de automobiliteit “gegroeid” en
daar ook mijn volledige opleiding in genoten. Na de A.T.S
(Auto Technische School) het “Institute for Small Business
Automotive” VBBM afgerond. Na 17 jaar in Amsterdam
dealerbedrijven te hebben geleid, nu 18 jaar werkzaam in de
AutoLease,

Autoverhuur

algemeen

directeur.

en
De

Private

Lease

afgelopen

markt

jaren

als

diverse

bestuursfuncties bekleed o.a. bij VNO/NCW – Present (MVO)
en A.I.C. (Autolease Inkoop Combinatie). In deze rollen
veelvuldig als spreker of dagvoorzitter opgetreden. Mijn
kracht zit op inhoud sturen maar ook dienstbaar opstellen
naar de geïnterviewde – zaal en/of gasten. Dominant als het
FRANK@VANKLINKSPREEKT.NL

moet, kwetsbaar als het helpt. Bezit voldoende humor en
Improvisatievermogen om onverwachte situaties aan te
kunnen, maar voorbereiding is voor mij altijd de sleutel tot
succes. Ben ook, op verzoek, in staat om buiten de gebaande
paden te denken en met de klant tot een “nieuwe” invulling te

+31655723057

komen van de vaak gangbare bijeenkomsten.
Naast mijn training bij Dagvoorzitter.nl volg ik een cursus
theatersport. (Basis en +plus). Diverse publicaties staan op

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/FRANKVANKLINK/

mijn naam in de vorm van Vlog’s. Management gerelateerd
vanuit mijn rol als bestuurder en Automotive gerelateerd
vanuit mijn rol als directeur.
Voor M.V.O organisaties bestaat de mogelijkheid voor een
gereduceerd tarief.

SITE
http://www.vanklinkspreekt.nl/

VLOGS

QOUTE
Een goede voorzitter is afhankelijk van een goede
briefing van u als opdrachtgever. Hij of zij is als een
kameleon die de kleur van haar rol aanneemt. En om
maar met een Automotive metafoor te spreken: “de
voorzitter is als een katalysator, helpt de snelheid van
een reactie te vergroten, maar neemt er niet direct
deel aan”.

Automotive

https://youtu.be/q-ApSHxJTGE

Automotive

https://youtu.be/SEgutesv_ik

Bestuurder

https://youtu.be/_klyFNRrC5M

REFERENTIES

OVERIGE MEDIA
https://www.xllease.nl/
https://www.vno-ncwmidden.nl/
https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/
http://www.autoleaseinkoopcombinatie.nl/

Frieda Diender

http://www.dagvoorzitter.nl/training-coaching.html

Frank van Klink heeft mij in positieve zin verrast!
Zijn rol als gespreksleider is hem op het lijf
geschreven. Frank weet wat er onder zijn publiek
leeft waardoor er een bijzondere wisselwerking
ontstaat. Ik zou hem zeker als dagvoorzitter
adviseren!

https://youtu.be/vQhceCcZnZA

FOTO’S DAGVOORZITTER & VLOG

Remco Bels
Als iemand mij zou vragen om Frank te typeren in
vijf kernwoorden kom ik op: doelgericht, prikkelend,
gastheerschap, professioneel en onafhankelijk.

Anouska Hofman
Frank is een zeer gemotiveerde en spontane
persoonlijkheid die met een flinke dosis humor tot
de kern van de zaak komt. Netjes, correct en doch
zeer doortastend.
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