
 

Spreker bio 
Makheni Zonneveld de face-to-face en virtuele ‘people developer’ 

 
Makheni is afkomstig uit Zuid-Afrika. Zij is de oprichter van zowel Real 
Solutions Training ZA als later Real Solutions Training Nederland.  
 
Zij gebruikt verschillende vormen van communicatie; namelijk 
toespraken, faciliteren van workshops en masterclasses, coaching, 
presenteren, storytelling en schrijven.  
 
Zij is een van de zes top sprekers van Zuid-Afrika. Ze kreeg deze 
onderscheiding omdat zij niet alleen een unieke boeiende 
presentatiestijl heeft maar ook inhoud.  
 
Haar inhoud is gebaseerd op een grondige kennis van gedragswetenschappen en, nog belangrijker, 
van haar eigen ervaring in zowel de publieke als de private sektoren, in verschillende bedrijfstakken 
en op verschillende niveaus inclusief leiderschap op zowel operationeel als topleiderschapsniveau. 
 
Ze raakte gefascineerd door menselijk gedrag toen zij vanaf 1974 Psychologie en andere 
gedragswetenschappen studeerde. In 1981 gaf Mevrouw Rina Thorne, een mede PABO docent haar 
een perspectief veranderend boek en die fascinatie met menselijk gedrag werd haar passie. Ze deelt 
sindsdien die passie en in 1999 werd het delen van die passie haar dagelijks werk.  
 
Naast andere prestaties in de laatste 20 jaar, werd zij genomineerd voor de Vrouw van het jaar in Zuid- 
Afrika en ontving zij twee onderscheidingen voor haar inzet voor het wereldwijd bevorderen van 
creativiteit en innovatie.  
 
Zij is ook Master practitioner van Neethling Brain Instruments (NBI®), een methode die individuen en 
teams helpt om niet-demografische verschillen te begrijpen. Niet-demografische verschillen zijn 
breinvoorkeuren. Zij is, samen met haar man Koen Zonneveld, mede-eigenaar van Breinvoorkeuren 
NBI®, het Nederlandse agentschap van deze internationale methode.  
 
Makheni noemt zichzelf een ‘gezond verstand-specialist’ en ze vindt dat er geen vervanging is voor de 
grote 5: authenticiteit, integriteit, uitstekend werk, ervaring en het aloude hard werken.  
 
Zij geeft op maat gemaakte toespraken in het Nederlands over de volgende onderwerpen:  

• Niet-demografische verschillen en teambetrokkenheid;  

• Hoe is gedrag te beïnvloeden?  

• Een virtuele toer door Zuid-Afrika – een hele wereld in één land (door Makheni, de 
prijswinnende storyteller). 

  
Laat Makheni een oplossing op maat maken voor uw publiek 


