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Tijdens het Jaarcongres op 5 oktober in het KIT 
in Amsterdam zullen Sharon Kroes en Ruud de 
Joode optreden als dagvoorzitter en moderator. 
Beide heren hebben hun sporen op dit terrein 
ruimschoots verdiend. Wij zijn dan ook verheugd 
dat we deze twee toppers hebben kunnen boe-
ken om inhoudelijk vorm te geven aan het thema:  
Amsterdam, stad in transitie. Een korte introductie.

OVER SHARON KROES 
Sinds 2004 partner bij Debat.NL 
en actief als trainer, gespreks-
leider en coach bij talloze or-
ganisaties in alle geledingen 
van de maatschappij. Zijn doel: 
mensen bij elkaar brengen en 
op effectieve wijze laten commu-
niceren.  Al jaren geeft Sharon trainin-
gen op het gebied van debat, presentatie, argumen-
teren en efficiënt vergaderen. Tal van debatleiders 
stonden voor ons klaar, maar om Sharon konden 
we niet heen: hij is namelijk zowel Nederlands,  
Europees als wereldkampioen debatteren. 

Op zijn conduitestaat lezen we dat hij debatcoach 
was van bewindslieden in Nederland en België. Als 
veelgevraagd moderator stond hij op podia in bin-
nen- en buitenland. Op televisie was hij te zien in het 
Lagerhuis. Nu deelt hij zijn vaardigheden om effec-
tief te overtuigen. Handig in de politiek, handig in het 
bedrijfsleven. Zo leidde Sharon debatten tijdens bij-
eenkomsten van een reeks aan ministeries, politieke 
partijen, non-profit organisaties en een waslijst aan 
bedrijven.  

Als geen ander weet hij wat het is om in de spot-
lights te staan. Met zijn keur aan interactie-technie-
ken weet hij elke bijeenkomst naar een hoger niveau 
te tillen. Zo krijg je werkelijk betrokken deelnemers 
en een waardevolle discussie. En het mooie is,  
Sharon zorgt ervoor dat meer aanwezigen meedoen. 
Een spetterende presentatie is gegarandeerd.  Kort-
om, met Sharon op het podium ontstaat er sowieso 
een bijzondere vibe.  

OVER RUUD DE JOODE 
Met een achtergrond als planoloog en sociaal geo-
graaf is Ruud de Joode sinds 2011 gespreksleider en 
coach bij Debat.NL. Hij traint sprekers in binnen- en 
buitenland en is speechschrijver voor politiek en be-
drijfsleven. Als vaste trainer van de cursus Professi-
oneel Gespreksleiden trainde hij inmiddels tientallen 
gespreksleiders. En verbeterde hij de overtuigings-
kracht van politici. Ruud ondersteunt daarnaast be-
drijven bij het neerzetten van bijeenkomsten met pit-

ches die impact maken. 

Ruud is de man van de interactie. 
En dat wordt gewaardeerd door 
een keur aan overheidsinstanties 
en bedrijven. Vanuit die expertise 
treedt Ruud nu op als gespreks-

leider bij talloze bijeenkomsten. Hij 
staat bekend als een aimabele mode-

rator met een perfect gevoel voor verhou-
dingen. Met zijn innemende stijl is hij gelukkig nooit te 
beroerd om lastige vragen te stellen. Hij stelt mensen 
snel op hun gemak en weet zodoende altijd verras-
sende uitspraken te ontlokken. Als ervaren wedstrijd-
debater heeft hij welsprekendheid zeer hoog in het 
vaandel staan. We zijn benieuwd!

mail: dejoode@debat.nl   mobiel: 06 3405 9966
mail:kroes@debat.nl         mobiel: 06 1814 5145

Departement Amsterdam
boekt podiumtijgers

NIEUWSBRIEF 2: 
Transitie

Aanmelden: info@de-maatschappij.nl

Met uw financiële bijdrage wordt het Jaarcongres 
een nog groter succes. Word daarom sponsor en 
kies een van onze drie sponsorpakketten: 

U kunt ons ook ondersteunen met een 
product of dienst.

Meer informatie over deze pakketten: 
Philip Todd, Bestuurslid Dept. Amsterdam
e-mail: philip.todd@ziggo.nl  telefoon: 06-54 686 208

UW 
LOGO

Word ook sponsor van het Jaarcongres!

Wat kunt u daarvoor verwachten? 
Afhankelijk van het pakket:
Naamsvermelding op alle uitingen tijdens en vooraf-
gaand aan het Jaarcongres in de Marmeren Zaal van 
het KIT, in de ontvangstzalen, in het programmaboek-
je, in de nieuwsbrieven die landelijk worden verstuurd, 
en nog meer.

A: HOOFDSPONSOR       € 2000,-

B: TOPSPONSOR             € 1000,-

C: SPONSOR                     €   250,-




