ROB VAN GIJZEL
Wil je Rob van Gijzel boeken? Assemblee
Speakers is het officiële boekingskantoor van
Rob van Gijzel. Hier kun je een optreden boeken
van Rob van Gijzel. Vraag een offerte aan bij
onze boekers. Het verplicht je tot niets.
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Biografie
Awarded als de eerste European Digital Leader.
Voorzitter van de ICFF (International Community
Forum Foundation)
Oud-Burgemeester van Eindhoven.
Rob van Gijzel is in 2016 uitgeroepen als de
European Digital Leader. De Award werd
uitgereikt vanwege zijn inspanningen in het
promoten van Eindhoven als een van Wereld's
Smartest Cities.
Hierbij werd Eindhoven benoemd als de slimste
regio in de wereld in 2011. De stad werd
toegevoegd aan de lijst met o.a. Sillicon Valley
en Seoul.
Gedurende 8 jaar als Burgemeester heeft hij als
voorzitter van Brainport de stad Eindhoven op

de wereldkaart gezet.
Het onderwerp 'Smart Cities' is dan ook zijn
expertise. Hij is een boeiend en inspirerend
spreker. Hij houdt niet alleen zeer interessante
lezingen over actuele maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen. Van Gijzel heeft ook
een verfrissende kijk op de rol van het
bedrijfsleven en haar relatie met de overheid.
Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, zijn
heldere analyses maken Rob van Gijzel tot
veelgevraagde spreker op congressen en
seminars. Hier kunt u zijn tedx filmpje bekijken.
Door zijn jarenlange ervaring als Kamerlid
(1989-2001), zijn langdurige positie als voorzitter
van de Vaste Kamercommissie Financiën en zijn
prominente woordvoerderschappen stond Van
Gijzel jarenlang in het brandpunt van de
Nederlandse politiek. Zijn inhoudelijke
opvattingen en zijn eigen stijl als kamerlid,
maakte hem herkenbaar en breed gewaardeerd.
Van Gijzel laat zich niet leiden door wat anderen
vinden. Op basis van zijn eigen analyses en
ideeën ontwikkelt hij een eigen en
oorspronkelijke visie op allerlei
maatschappelijke vraagstukken. Hij is daardoor
verrassend en vernieuwend. Van Gijzel verstaat
de kunst om ingewikkelde onderwerpen op een
voor iedereen heldere en concrete manier
bespreekbaar te maken, zonder daarbij te
vervallen in populisme.
Deze, om zijn integriteit bekend staande,
politicus maakt met zijn inleidingen/lezingen
niet alleen uw bijeenkomsten tot een bijzonder
gebeuren. Hij geeft u zo veel stof tot nadenken
dat u nog lang na kunt genieten.
Rob van Gijzel van Eindhoven is sinds begin
2017 voorzitter van de samenwerkingstafel voor
extra aanbod huurwoningen in het
middensegment. Die moet ervoor zorgen dat er
meer middeldure woningen gebouwd worden.
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