PAUL TER WAL
Stentor, Consultant, Inzetbaarheidsexpert,
Gezonde Werkplek Architect, Auteur. Wil je Paul
ter Wal boeken? Assemblee Speakers is het
officiële boekingskantoor van Paul ter Wal. Hier
kun je een optreden boeken van Paul ter Wal.
Vraag een offerte aan bij onze boekers. Het
verplicht je tot niets.

Categorie
Business & Management, Gezondheid, Voeding
& Welzijn

Type
Expert | Thought leader, Bedrijfscoach | Trainer

Inzetbaarheid
Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator,
Workshops

Talen
EN, NL

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Paul ter Wal is een evenwichtkunstenaar en een
gezondheidsarchitect. Behoedzaam zoekt hij
naar de balans tussen mens en machine. Tussen
economie en ergonomie. Tussen organisatie en
organisme. Omdat beiden niet zonder elkaar
kunnen.
Strategisch adviseur en architect van concepten.
Zo omschrijft hij zichzelf het liefst. De ideeën en
plannen van Paul kunnen worden ingezet door
dienstverleners voor kleine en grote organisaties.
Hij ontwerpt met ziel en zaligheid. Als
zaakgelastigde van het Ministerie voor Werk en
Gezondheid zou hij een bevlogen en overtuigd

ambassadeur zijn.
De tomeloze energie van Paul doet sommige
mensen wel eens een beetje terug deinzen. Hij
compenseert dat gelukkig in één gesprek met
zijn betrouwbaarheid en integriteit. Verder zijn
de zaken waarover hij spreekt altijd uitermate
goed doordacht en stevig gefundeerd. En hij
staat altijd open voor een vakmatig en
inhoudelijk -kritisch- gesprek. Hij is een vertaler
van maatschappelijke trends naar nieuwe
afzetgebieden, zoals op het gebied van HR,
vitaliteit en inzetbaarheid en gezondheid. Vaak
net een tandje verder dan je denkt, maar ja… dat
verwacht je ook van een excellente adviseur.
Paul ter Wal is een internationaal gewilde
inzetbaarheidsexpert, en werk- &
gezondheidsarchitect. Hij is al meer dan 20 jaar
werkzaam als spreker, consultant en trainer voor
managers, HR-directeuren en medewerkers.
WINSTGEVENDHEID verhogen door
ZIEKTEVERZUIM te verminderen.
Volgens de Gallup Engagement Index voelt
wereldwijd maar liefst 87% van de werknemers
zich niet betrokken op het werk. Het
bedrijfswezen worstelt met de betrokkenheid
van medewerkers, wat ernstige en mogelijk
langdurige gevolgen heeft voor organisaties. Hier
komt de expertise van Paul ter Wal om de hoek
kijken. Hij werkt aan beide zijden – werkgevers
en werknemers – met als doel werkgeluk en
loyaliteit te creëren. Zijn concept is gebaseerd
op het vinden van de “Non-Negotiables” en de
kernwaarden van zowel het individu als het
bedrijf. Dit omdat een zeer betrokken
personeelsbestand het verschil maakt tussen
een bedrijf dat succesvol is en een bedrijf dat
worstelt. Als werknemers betrokken zijn, dan zijn
ze ook gepassioneerd, creatief en ondernemend.
Hun enthousiasme vormt een voedingsbodem
voor groei. Deze medewerkers zijn emotioneel
verbonden met de missie en het doel van hun
werk.

Als voormalig advocaat bij een sociale
uitkeringsinstantie en adjunct-directeur van een
zorgverzekeraar begon Paul zijn carrière als
consultant bij Sovac/Capgemini op het gebied
van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Vandaag
de dag is Paul ter Wal professioneel spreker,
strategisch adviseur, strateeg evenals een
specialist op het vlak van visie en gezonde
werkplekken. Hij is gastdocent aan de
Universiteit van Maastricht, Masters Werk,
Gezondheid en Carrière.
Paul staat ingeschreven als Certified Speaking
Professional (CSP) bij de organisatie Professional
Speakers Australië alsmede als Fellow (FPSA) bij
de Professional Speaking Association in GrootBrittannië en Ierland.
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