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‘In de reële en virtuele wereld bouwen we onze merken, maar alleen in ons brein bouwen we vertrouwen. 
Daarom de beste plek om duurzaam in te investeren.’ - Erik Schoppen

Welkom 
Bij de meest gevraagde spreker op het gebied van vertrouwen in de Benelux. 

Drs. Erik Schoppen (1968) is een veelgevraagd spreker over vertrouwen en 
(merk)leiderschap. Als gerenommeerd expert op het gebied van vertrouwen legt 

hij de relatie tussen de werking van het brein en ons gedrag. Hij is bestseller auteur 
van o.a. het standaardwerk Strategisch merkenmanagement, al meer dan een 

decennium het naslagwerk hoe duurzaam (merk)vertrouwen te bouwen. 
 

Deed (neuro)gedragswetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheidsvertrouwen 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gaf in 2021 een TEDx Talk over hoe we ons 

vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst kunnen vergroten.

Zijn belangrijkste missie is dan ook het promoten van toekomstgericht duurzaam 
(merk)denken, vertrouwen en leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen 

motiveert hun gedrag te veranderen en positiever naar de toekomst te kijken.



Spreker Informatie

Erik Schoppen doceert brand management, design innovation, neuroscience, psychologie en duurzame 

gedragsverandering. Hij is een veelgevraagd spreker over vertrouwen, privacy, neuroscience, 

psychologie, gedrag en (merk)leiderschap.

Lezingen over vertrouwen en leiderschap

In zijn lezingen over het brein, gedrag, leiderschap, vertrouwen en geluk, toont hij hoe vertrouwen op 

te bouwen en in te zetten vanuit een duurzaam, sociaal en resultaatgericht perspectief. Wat zijn vlotte 

en visueel aantrekkelijke lezingen onderscheidend maken is het rijke palet aan onderwerpen dat hij 

behandelt, waaronder ons fascinerende brein, duurzaam leiderschap, gedrag, vertrouwen en geluk. 

Hij beheerst de kunst om complexe materie met aanstekelijke humor - en verrassende experimenten met 

het publiek - terug te brengen tot overzichtelijke (voor)beelden, wat hem tot een onderhoudend, origineel 

en veelzijdig spreker maakt. Door zijn ervaring weet hij niet alleen zijn toehoorders te informeren over hun 

eigen bewustzijn, merkgedrag en emoties, maar ook te inspireren om hier iets mee te doen. Zijn lezingen 

worden door het publiek omschreven als echte echte eyeopeners, zowel het hoofd als het hart rakend en 

altijd te kort.

Expertise & publicaties

Naast (mede)auteur van de bestseller Strategisch merkenmanagement (2022) is hij docent aan de Hanze 

University of Applied Sciences en diverse andere instituten. Hij deed (neuro)gedragswetenschappelijk 

onderzoek naar (merk)duurzaamheidsvertrouwen aan de Rijksuniversiteit Groningen en is initiator van 

onderzoeksplatform WorldBrainWave.com (Social Neuroscience for a Sustainable Future). Hij houdt zich 

inmiddels al 25 jaar bezig met innovatie, branding, design en menselijk gedrag in de reële en virtuele 

wereld. In 1996 deed hij als internetpionier onderzoek naar online privacy en in 1998 claimde hij de term 

‘neuroface’ – de interface die brein en computer verbindt. Hij voorzag ook de sociale rol die merken gaan 

innemen in zijn Build Bridge Bond methodiek voor duurzaam (merk)leiderschap. 

Duurzame missie

Zijn belangrijkste missie is het promoten van toekomstgericht duurzaam (merk)denken, vertrouwen en 

leiderschap, omdat dit mensen en ondernemingen motiveert hun gedrag te veranderen en positiever 

naar de toekomst te kijken. Zo is vertrouwen (in elkaar en in de toekomst) essentieel bij verandering, 

verbinding, empathie en leiderschap. Maar hoe krijg je het? Welke oeroude evolutionaire mechanismen 

zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je gedragsverandering positief beïnvloeden of voorspellen? 

En hoe verbeter je hiermee je (merk)communicatie in de huidige connected age – het digitale tijdperk 

waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is? Op wat voor kenmerken vertrouw je elkaar nu? Want 

er is namelijk een aspect dat ons bindt en daarom ook in de toekomst belangrijk zal zijn voor mensen, 

organisaties en samenleving: vertrouwen.
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Lezingen

Wat zijn visueel aantrekkelijke colleges en interactieve lezingen onderscheidend maken is het rijke palet 

aan actuele onderwerpen dat hij behandelt. Elke presentatie wordt in overleg op maat gemaakt (omdat elk 

event uniek is) op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

MEEST POPULAIRE LEZING - Succesvol Vertrouwen Winnen

Wellicht een van de meest intrigerende vragen van deze tijd: hoe werkt vertrouwen in ons brein? 

Vertrouwen is essentieel voor verandering en leiderschap. Maar hoe krijg je het? En hoe leidt dit tot een 

gewenste gedragsverandering? In deze lezing toont Erik Schoppen hoe duurzaam (merk)vertrouwen op te 

bouwen en in te zetten. Ontdek hoe vertrouwen werkt in ons brein en leer over 

de vier principes van (merk)leiderschap. Wat is de functie van vertrouwen bij leiderschap? Welke oeroude 

evolutionaire mechanismen zitten er achter vertrouwen, en hoe kun je deze beïnvloeden? Diegene die 

over deze (voor)kennis beschikt heeft een (on)zichtbare voorsprong...

Onderwerpen

Werking van vertrouwen in onze hersenen

Leiderschap, Vertrouwen, Gedrag & Invloed

Merkleiderschap & merkenmanagement

Duurzaamheidsvertrouwen & Crisismanagement

Emotie, stress & (werk)geluk
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Referenties

Een greep:

‘Waardevolle ontdekkingen gedaan over de werking van het brein’ - ‘Erik begrijpt het begrip entertraining als 

geen ander’ - ‘Erg leerzaam, maar ook heel erg vermakelijk’ - ‘Fascinerend hoe vertrouwen werkt’ - Awesome 

speaker & Motivator! - ‘Verassend inhoudelijk’ - ‘Happy Energy’ - ‘Touching’ - ‘Eye-opener!’ - ‘Erg sterk verhaal’ 

- ‘Inspirerend, overtuigend’ - ‘Originele insteek op vakgebied’ - ‘Raakt de kern met haarscherpe inzichten’ - 

‘Vertaalt wetenschap met speels gemak naar beleving’ - ‘Hij prikkelt door in een vlot tempo en een vleugje 

ondeugendheid uit te dagen’ - ‘Hilarisch en leerzaam.’ - ‘Heb genoten!’ - ‘Kom maar op met die toekomst!’

‘‘Erik heeft een presentatie gegeven aan ca 300 vertrouwenspersonen van Defensie. Een gemengd gezelschap. Met 

humor en op een begrijpelijke en boeiende manier heeft hij ons meegenomen naar de werking van het brein als het 

gaat om emoties en vertrouwen. Hij is er in geslaagd om complexe materie op een zeer aansprekende manier aan te 

bieden. Onze complimenten! We hebben er van genoten.’ -  J.C. van Bodegom, Ministerie van Defensie

‘Erik Schoppen heeft ons zeer geboeid met een bevlogen presentatie over zijn kernthema vertrouwen, een cruciaal 

onderdeel bij het bouwen van emotionele klantbeleving. Hij ons meegenomen in de boeiende samenhang tussen 

loyaliteit, beleving, positionering en identiteit. Hij mag zich met recht expert noemen op het snijvlak van psychologie, 

merkdenken, design en duurzaamheid.’ - S. van Slooten, medeoprichter Altuition en medeauteur van het boek Klanthelden.

‘Erik begrijpt het begrip entertraining als geen ander. Zijn natuurlijke, echte manier van vertellen met leuke verhalen 

en prachtige beelden, én een vleugje ondeugendheid en vlot tempo, maken dat je meer wilt weten, horen en zien. Hij 

weet de link tussen wetenschap en praktijk te maken op een ongedwongen en aangename manier.’ - G.M. Jonker MMS, 

Lecturer Creative Userresearch, Hanze University of Applied Science

Erik Schoppen nam ons op onze jaarlijkse Novet masterclass op een boeiende wijze mee op een fascinerende reis 

door het brein. Het effect is meer kennis, inzicht en inspiratie om nog meer over het brein te willen ontdekken.’ - J.E. 

Groen, EFT-therapeut

‘Erik gaf op ons nationale inspectiecongres een zeer inspirerende lezing over vertrouwen. De ruim 250 aanwezigen 

stelden naar afloop veel vragen waaruit duidelijk bleek dat Erik een snaar bij het publiek had geraakt. Chapeau!’ - 

P. Treffers, Directeur Elektroraad

‘De presentatie van Erik over Brandmanagement aan onze marketingdivisies zette ons behoorlijk aan het denken over 

ons eigen merk, imago en identiteit. Erg leerzaam, maar ook erg vermakelijk.’ - N. van Uffelen, Brand & Marketing Coordinator, 

Holiday on Ice

‘Met een combinatie van wetenschappelijke kennis, voorbeelden uit de praktijk en veel humor liet hij de zaal anders 

naar duurzaamheid kijken.’ - L. Scholten, Communicatieadviseur KIDV

‘De presentatie van Erik was dermate inspirerend en overtuigend dat deelnemers nog meer wilden horen en gewoon 

in de zaal bleven zitten. Het tijdschema kwam daardoor wat onder druk, de beleving en ervaring van de gasten was 

echter zeer positief, en daar gaat het om!’ - P. Schure, Pino Evenementen & Congressen
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Contact

Connect and discover new opportunities.

Lectures & Consultancy

Drs. Erik Schoppen MFA

Tel. +31 (0)6 509 140 10

info@erikschoppen.com

www.erikschoppen.com

Informatie en bestellen boek:

WWW.SMM5.NL
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