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MIJN VIJF UITGANGSPUNTEN ALS TRAINER-SPREKER
1) Ik laat professionals zelfstandiger en kritischer kijken naar landen en de wereld.
2) Professionals leren niet wat zij moeten denken, maar hoe zij kunnen denken.
3) Niet alleen informatie en antwoorden zijn belangrijk, maar ook interpretaties en vragen.
4) Om het meeste uit professionals te halen, focus ik tijdens mijn trainingen en workshops
op zowel individuele leerdoelen als op de groepsdynamiek.
5) Door mijn ervaring in bedrijfsleven, bij overheid en op universiteit kan ik professionals
vele voorbeelden geven over de belangrijke verhouding tussen theorie en praktijk.
ONAFHANKELIJK TRAINER-SPREKER
Ik help bedrijven, overheidsinstanties en internationale organisaties met vragen over
internationale complexiteit. Ik focus op wereldnieuws, wereldbeelden en toekomstbeelden.
Sinds 2013
Van Efferink Geopolitiek & Landenrisico (tot 2019: GeoMeans)
(SENIOR) LANDENRISICO-ANALIST IN FINANCIËLE SECTOR
Hier heb ik een goed beeld ontwikkeld van de politieke en economische trends in vele landen.
2006 – 2009 ING Bank: monitoren van Azië/Midden-Oosten
2001 – 2005 Rabobank: monitoren van Latijns-Amerika/Azië, bouw van landenrisicomodel
1997 – 2001 NCM/Atradius: monitoren van Afrika/Oost-Europa en grondstofprijzen
SENIOR BELEIDSMEDEWERKER INTERNATIONALE ECONOMIE
Het dagelijks informeren van de Minister van Financiën en hoge ambtenaren heeft me
geleerd hoe internationale trends de beslissingen van een nationale overheid beïnvloeden.
2005 – 2006 Ministerie van Financiën (NL): monitoren van Europese Unie en OESO-landen
DOCENT AAN UNIVERSITEIT
Lesgeven aan jonge mensen uit vele landen geeft me een verfrissende blik op de wereld.
Sinds 2019
Docent op Maastricht Universiteit (part-time, School of Business&Economics)
Sinds 2013
Cursusleider op Maastricht Summer School
Sinds 2011
Gastdocent op diverse universiteiten (o.a. Nyenrode Business Universiteit)
OPRICHTER EN HOOFDREDACTEUR VAN WEBSITE (ONBETAALD)
Op mijn uitnodiging hebben meer dan 130 experts uit ruim 25 landen een bijdrage geleverd.
Sinds 2008
ExploringGeopolitics.org
OPLEIDINGEN
Mijn brede achtergrond helpt me om de wereld en landen vanuit diverse invalshoeken te zien.
2010 – 2019 PHD in GEOPOLITIEK van Royal Holloway (University of London)
2009 – 2010 MA in GEOPOLITIEK van King’s College London
1990 – 1997 BSC/MSC in FINANCIËLE ECONOMIE van Erasmus Universiteit Rotterdam

