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Biografie
Zevenbergen is een bevlogen en betrokken
ondernemer en auteur van diverse
managementboeken. Leen Zevenbergen is
onder meer inspirator, strateeg, coach,
klankbord en initiator.Zevenbergen was
oorspronkelijk accountant, maar werd met de
oprichting van Bolesian ondernemer. Hij richtte
vervolgens nog circa 20 bedrijven op, waaronder
Made in Scotland en The Dutch. Hij leidde
bedrijven als Everex, Trendsoft, en Electrogig in
San Francisco, werd president van RCC
(Roccade) en directievoorzitter van Origin. In
2000 richtte hij Escador op, dat zich
ontwikkelde van internet-power house tot groeiontwikkelaar.
Leen kan zeer inspirerend spreken over
ondernemen en duurzaam leiderschap.Met zijn
reputatie als mensenmanager en
'greatcommunicator' is Leen Zevenbergen in

zijn ondernemerspad met
de oprichting van
Bolesian.

staat om grote en kleine groepen te inspireren
tot Ondernemerschap.Leen is auteur van
meerdere managementboeken en zijn nieuwste
boek is ‘Duurzaamheid @ the speed of passion’.
Hoe transformeren we ondernemingen naar een
duurzame toekomst, waarbij de drie P’s (People,
Planet, Profit) gecombineerd moeten worden
met de vierde P van 'Passie'. Als ondernemer,
leidinggevende en inspirator ontwikkelde Leen
Zevenbergen een geheel eigen visie op de
noodzaak van Creatief Ondernemen en
Sprankelend Inspireren.In “En nu laat ik mijn
baard staan” geeft hij aan hoe het anders moet.
Leen Zevenbergen heeft zelf een twintigtal
ondernemingen opgestart, maar daarnaast ook
leiding gegeven aan een aantal grote
ondernemingen met vele duizenden
medewerkers. Ook heeft hij tientallen bedrijven
geadviseerd als Board Member en Advisor. Op
basis van zijn ervaringen schreef hij zijn boeken
en vertelt hij over leiderschap en
ondernemerschap. En over hoe belangrijk het is
om een authentieke leider te zijn. Door
verhalend te vertellen is hij in staat zijn publiek
urenlang te boeien.
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