
Wil je jezelf en je medewerkers moti-
veren om het anders te doen? Nodig 
dan Theo Terdu uit. En laat je tijdens 
zijn lezing verrassen door een uniek 
succesverhaal en prikkelen door een 
tegendraadse mening. Durf jij het aan?

T heo Terdu is een specialist in suc-
ces. Als geen ander weet hij een 
beproeving om te zetten in iets 
positiefs. Hij kiest voor leiden in 

plaats van lijden, voor winnen in plaats van 
verliezen. Eenvoudiger gezegd dan gedaan? 
Theo is een ervaringsdeskundige. Vanuit 
een bijna onmogelijke positie - als 36-jarige 
kreeg hij een ernstige ziekte - wist hij zich te 
ontwikkelen tot een veelgevraagd manage-
ment consultant, auteur en spreker.

HEB JIJ GENOEG LEF?

NU TE KOOP

Theo Terdu met Charles Ruffolo tijdens de boeklancering op 15 december 2016.

THEO TERDU WEET HOE JE TEGENSLAG OVERWINTAANKONDIGING
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Van onze verslaggever
Capelle aan den IJssel

EERSTE EDITIE TERDU TIMES
Dit is de eerste uitgave van de 
Terdu Times. In deze courant lees 
je alles over Theo Terdu, gepassi-
oneerd management consultant, 
auteur en spreker. Over zijn werk, 
zijn leven en zijn lezingen. De 
krant verschijnt onregelmatig en 
zal je verrassen met nieuwsberich-
ten, interviews, columns en meer.

NIEUW BOEK NET UIT 
Het nieuwe boek van Theo Terdu, 
Ik Overwin, verscheen op 15  
december jl. Op meeslepende 
wijze vertelt hij daarin zijn eigen 
succesverhaal. Meer informatie:
www.theoterdu.com 

THEO SPREEKT OP DE 
PEOPLE’S BUSINESS
Op 18 en 19 januari a.s. zal Theo 
Terdu om 20.00 uur spreken op 
de People’s Business in het WTC 
te Rotterdam. Kom jij ook op één 
van deze dagen als hij uitlegt hoe 
je (zakelijke) tegenslag kan ge-
bruiken om succesvol te worden? 
Meer hierover in de volgende 
Terdu Times.

THEO IN BUSINESS CLASS
Op zondag 29 januari a.s. zal Theo 
Terdu optreden in het televisie-
programma Business Class. Kijk 
jij ook als hij wordt geïnterviewd 
door Harry Mens? Meer hierover 
in de volgende Terdu Times.

Lezingen met lef
Je zou denken dat niemand zit te wachten op 
tegenslag. In zijn lezingen laat Theo Terdu 
zien dat je daar juist sterker van wordt. 
Door te kiezen voor een overwinning ont-
wikkel je je volle potentie en veerkracht. 
Ook als je bedrijf naar de knoppen is, je re-
latie op de klippen is gelopen of je lichaam 
niet meewerkt. Theo kan het weten!
Door jezelf de juiste doelen te stellen en van-
uit passie en mededogen te werken, bepaal 
je zelf jouw toekomst. Met tegenwind hoef 
je niet harder te fietsen, misschien moet je 
gewoon een andere route nemen.

Boek een lezing
Benieuwd naar het motiverende verhaal 
van Theo Terdu?
Bel met ITS Events / Lucienne Schouten 
voor meer informatie 06 - 55 30 06 74 of mail 
naar management@theoterdu.com
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Samen bouwen aan succes,
dat is ons DNA
www.cliffordsimmonds.com
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THEO TERDU BEKEND 
MANAGEMENT CONSULTANT

STRATEEG VOOR 
COMPLEXE 
PROBLEMEN
Als management consultant is 
Theo Terdu een unieke en on- 
orthodoxe adviseur.
Onafhankelijkheid zit hem in het 
bloed. Dat bepaalt hoe hij denkt 
en hoe hij werkt: autonoom,  
eigenzinnig, kritisch, buiten de 
gebaande paden, altijd op zoek 
naar innovatieve en baanbreken-
de oplossingen.

Hij wordt als een autoriteit be-
schouwd in het bedenken van 
strategische oplossingen voor 
complexe problemen. Zo ver-
kreeg hij landelijke bekendheid 
als dealmaker en als conflictma-
nager bij ingewikkelde crisissen. 
Theo is managing partner van 
Clifford Simmonds LLP en werkt 
in de zakelijke top. Hij adviseert 
in alle segmenten van het be-
drijfsleven, alsmede financiële, 
zorginstellingen en de overheid.

Sinds eind vorig jaar is musicalster en 
zangeres April Darby ambassadeur van 
de stichting Join for Freedom. Zij zet zich 
in voor de vrijheid en onafhankelijkheid 
van mensen die onderdrukt worden.

“I k ben begaan met mensen in nood,” 
vertelt April Darby. “Op verschil-
lende manieren bijdragen zal ik 

bijdragen aan Join for Freedom. Dat kan met 
mijn vak – zingen en acteren – te maken 
hebben, maar ik beslis ook mee over de se-
lectie van projecten.”
April (1991) is een bekende Nederlandse mu-
sicalster en zangeres. Meerdere keren per 
week speelt ze Rachel Marron, de hoofdrol 
in de hitmusical The Bodyguard.
 
Join for Freedom
De nieuwe Nederlandse stichting Join for 
Freedom steunt wereldwijd kleine lokale 
projecten met een grote maatschappelijke 
impact. Zij wil dat iedereen vrij is van hon-
ger, armoede, lijden en onderdrukking en 
dat mensen kunnen leven als onafhankelij-
ke en vrije geesten. De focus ligt op positie-
ve veranderingen en kansen na een crisis, 
oorlog of andere ingrijpende gebeurtenis. 
De stichting selecteert ieder jaar minimaal 
vier projecten, die zij ondersteunt met ken-
nis, expertise en middelen, met als uiteinde-
lijk doel dat mensen meer vrijheid ervaren. 

April Darby bevlogen ambassadeur 
van Join for Freedom

Zelfvoorzienend
April over haar keuze voor Join for 
Freedom: “Ik wilde me al langer aan een 
goed doel verbinden, iets terug doen. 
Tegelijkertijd ben ik kritisch, ik wil dat de 
financiën transparant zijn. Dat is bij Join for 
Freedom het geval. Daarnaast spreekt het 
me zeer aan dat de projecten voor een blij-
vende verandering zorgen en dat de mensen 
na afloop zelfvoorzienend zijn.”

Als auteur steunt Theo Terdu Join For 
Freedom, onder andere door een deel van 
de opbrengst van zijn boeken te doneren 
aan Join for Freedom. Wil jij ook bijdragen?
www.joinforfreedom.org

www.aprildarby.com

COLOFON
De Terdu Times is een 
onafhankelijk medium met  
een eigenzinnige inhoud
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“ Onmogelijk bestaat 
niet. Onmogelijk is 
de stem van je eigen 
beperking”

Terdu Times

WIJ VERHUREN DE TOEKOMST

Het is onze missie om iedereen te 
overtuigen van de luxe en het genot 

van de elektrische auto.
En daarom verzorgen wij het vervoer 

voor Theo Terdu met onze Tesla’s.

www.ec-rent.nl


