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‘In woord en geschrift op weg 
naar een menselijker samenleving’

prof. dr. Anton van der Geld

mens & samenleving

HHet boek ‘Je leven is van jou’ - waarin de Vlaams-Nederlandse 
hoogleraar en schrijver prof. dr. Anton van der Geld in tien 
stappen aangeeft op welke wijze de ‘psychologie van de 
levenskunst’ gemakkelijk onder de knie te krijgen is - beleeft 
alweer zijn derde druk. 

“Het huis van je leven, je relaties en je werk bouw 
je zelf. Daar wonen succes en mislukking, geluk 
en ongeluk samen onder één dak”, aldus Van der 
Geld, die zijn lezers leert zichzelf, hun relaties en 
hun werk te analyseren, hun gedrag te bepalen en 
doelen te verwezenlijken. Hij doet dat mede aan de 
hand van gesprekken over levenskunst met bekende 
Nederlanders en Vlamingen. 

De ‘balansdokter’ voor bedrijven en organisaties 
is niet alleen schrijver, maar ook een veelgevraagd 
spreker en columnist. Hij inspireert en confronteert zijn gehoor 
met een verrassend veelzijdige visie op leven en werk. Prof. Van 
der Geld zet zich gedreven in voor een menselijker samenleving. 

Hij is Koninklijk onderscheiden in België, Nederland en 
Luxemburg.

BeNeLux-Europa Prijs
Recent heeft prof. Van der Geld in het Kasteel 
van Breda de BeNeLux-Europa Prijs uitgereikt aan 
Eurocommissaris Neelie Kroes, Europees presi-
dent Herman Van Rompuy en de Luxemburgse 
Eurocommissaris Viviane Reding (van links naar rechts 
op de foto), vanwege hun uitzonderlijke verdiensten 
op het gebied van internationale samenwerking, cul-
tuur en humaniteit in Europa. De prijs is een initiatief 
van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum dat 
de culturele, wetenschappelijke en humanitaire sa-
menwerking tussen Nederland, België en Luxemburg 
wil bevorderen. De inmiddels tienjarige BeNeLux-
Europa Prijs is eerder uitgereikt o.a. aan premier 

Balkenende en Pieter van Vollenhoven, de toenmalige eerste 
ministers Martens en Verhofstadt, de ministers Bot en Korthals 
Altes en voorzitter Santer van de Europese Commissie.  

Anton van der Geld (links op de foto)

Op zoek naar meer balans in uw organisatie?
Een organisatie is eigenlijk niets anders dan een groep mensen met 
een gemeenschappelijk doel. Wanneer de groep uit evenwicht raakt, 
gaat dit ten koste van de resultaten. Balans blijkt namelijk de sleutel 
te zijn tot het succes van uw organisatie en uw medewerkers. 

Prof. dr. Anton van der Geld, Vlaams-Nederlands hoogleraar en 
auteur, brengt de balans terug daar waar deze dreigt te verstoren. 
Het resultaat is meer tevreden en gemotiveerde medewerkers, meer 
harmonie en toenemende resultaten. Anton van der Geld, altijd 
gedreven, weet zijn gehoor te inspireren, maar ook te confronteren, 
en heeft een verrassende en veelzijdige visie op leven en werk. Zijn 
boeken over ‘balans’ en over ‘leven en werk’ worden veel gelezen, en 
ook zijn columns. Hij is koninklijk onderscheiden in België, Nederland 
en Luxemburg.

antonvandergeld@speakersacademy.eu


