
"Overleven is de basis. Als

je dat kunt sta je sterk in

je schoenen."

Fien
Vermeulen

KEYNOTE - 45 MINUTEN

HOE WORD IK
EEN

SURVIVOR?

Persoonlijk leiderschap, omgaan

met teleurstellingen, luisteren

naar jezelf en doelgericht,

wendbaar en duurzaam werken:

Fien neemt je mee op expeditie.
 

 



 

In 45 minuten neemt Fien je mee door haar

bijzondere levensverhaal.  Haar

opmerkelijke carrière en niet te stoppen ambitie

werden plots stil gelegd door kanker. Fien

vertelt op schaamteloze en ontroerende wijze

over alle gevolgen van dien, en vooral hoe ze

klap na klap wist op te vangen. Haar mentale en

fysieke uithoudingsvermogen werden flink op de

proef gesteld toen ze moest zien te overleven op

een onbewoond eiland - en gek genoeg vond ze

dat heerlijk! 

 

De lessen die Fien destilleerde uit elke tegenslag

zijn doorleefd, herkenbaar en voor iedereen

toepasbaar. Survivor-skills maken werknemers

wendbaar en gewapend voor verandering. 

 

 

OVER FIEN
Fien Vermeulen (28) begon haar media carriere

als nieuwslezeres bij Mattie en Wietze in de

ochtendshow op Qmusic. Vanuit daar groeide ze

uit tot een radiopersoonlijkheid met een eigen

show: Mattie, Fien & Igmar. Ook presenteerde ze

online programma’s als De Ochtendshow to Go

bij het AD en was ze tafeldame bij RTL Late

Night. Nu hoor je Fien overdag als nieuwslezeres

bij Q, presenteert ze online formats en is ze te

zien in Expeditie Robinson. 

HOE WORD IK
EEN

SURVIVOR?
THIJS LINDHOUT

“Fien is een spreker die je raakt! Ik heb van begin

tot eind geboeid geluisterd naar haar keynote.

Wat ik heerlijk vind is de puurheid van Fien.

Hierdoor heeft ze een ontwapenende stijl van

spreken. Ik heb gelachen, gevoeld en ze heeft me

geïnspireerd. Fien is een topspreker!”

REACTIES

NIEK VAN DEN ADEL

“Hoeveel shit en hoeveel veerkracht kan een

mens hebben? Fien heeft mij geraakt, laten

schaterlachen en mij haar lessen meegegeven

voor een veerkrachtig leven, het leven van een

survivor. Dé aanrader voor elk mens en

organisatie die wil groeien en wendbaar wil

blijven.”

De keynote Hoe word ik een survivor kan op maat

aangepast worden (in overleg). Ook zijn er workshop

mogelijkheden.  Voor meer informatie en boekingen,

neem contact op met Selena Visser:

selena@masmanagement.nl

 

BOEKINGEN

WWW.FIENVERMEULEN.NL

"Ik had een onbewoond

eiland nodig om weer bij

mezelf te komen. Wat ik

geleerd heb, is voor

iedereen nuttig - daarom

deel ik mijn verhaal nu op

het podium." 


