
LANCERING DAGVOORZITTER IN ÉÉN DAG
______________

Mag (of moet ☺) jij ook wel eens het “podium” op? Denk bijvoorbeeld aan een Algemene Ledenvergade-
ring begeleiden, een interne medewerkersdag voorzitten, een interview houden, een panel gesprek leiden, 
je managementteam stimuleren, interactie teweeg brengen... presenteren kan op zoveel manieren. Bijna 
iedereen moet er wel eens aan geloven. Voor de één valt dat onder de noemer: “Ja leuk, ik mag weer...”, 
de ander meldt zich misschien wel ziek als er iets gepresenteerd moet worden. Aangezien ik in de eerste 
categorie val, wil ik je graag de kneepjes van het vak leren. Het is echt heel waardevol voor je publiek als 
jij jezelf durft te laten zien op de manier die bij jou past. Authentiek presenteren is van groot belang, want 
als presentator heb je zoveel te brengen.

Samen met Lisa Portengen (Maak met mij jouw lezing) heb ik een nieuw traject ontwikkeld: Dagvoorzitter 
in één dag. Het traject bestaat uit 3 fases. Fase 1 is de gezamenlijke voorbereiding, waarin we je volledig 
gaan voorbereiden op de Live dag. Fase 2 is de Livedag. Tijdens deze dag komen vrijwel alle facetten van 
het dagvoorzitterschap aan bod. Je gaat aan de slag in een kleine zetting, waardoor je persoonlijke aan-
dacht krijgt. En vervolgens fase 3: het natraject waarin ik je help de volgende stappen te zetten. Hoe kun jij 
als dagvoorzitter optreden en waar wil je nog verder in groeien? Het traject is geschikt voor zowel mensen 
die dagvoorzitter willen worden of al zijn en zich willen verdiepen, als mensen die wel eens iets moeten 
(mogen ☺) presenteren.

In mijn vlog vertel ik nog meer over dit nieuwe traject én je kunt mij natuurlijk ook mailen: info@paulinede-
wilde.com of op de website kijken: www.dagvoorzitterineendag.nl.

In april gaat het 1e Dagvoorzitter in één dag-traject van start. Voor april is er nog 1 plek beschikbaar. Wil jij 
erbij zijn? Mail dan naar info@paulinedewilde.com

“Travellers there is no path, paths are made by walking” 

En daar heb je soms wat LEF voor nodig.

SEE YOU SOON!

Februari 2020

Dagvoorzitter in één dag

DAGVOORZITTER BIJ...
______________

Januari was een prettige maand, waarin ik samen met minister Stientje van Veldhoven voor
MRA-E 20.000 laadpunten mocht “openen”. Dit deden we op een figuurlijke wijze met de drie initiatief ne-
mende wethouders van Noord Holland, Utrecht en Flevoland. Wat ik zo interessant vind aan de “nieuwe 
elektrische wereld” is dat we met briljante ideeën komen… maar dat er altijd vraagstukken bijkomen waar 
we niet 1 2 3 aan gedacht hebben... Wat doen we met files bij de laadpunten? En hoe voorkomen we boze 
mensen omdat “al onze plekken worden opgeofferd voor elektrische auto’s”? Er komt altijd meer bij kij-
ken…

Voor Linklaters heb ik een tweede inspiratie sessie begeleid, over protectionisme in de mooie A’DAM to-
ren. Dit deed ik samen met twee experts, te weten econoom en professor Arnoud Boot (Corporate Finance 
en Financial Markets aan de UvA) en journalist Mathijs Schiffers (EU-correspondent voor het FD in Brus-
sel). Vanuit politiek en economisch oogpunt namen we het thema onder de loep en natuurlijk kwam de 
Brexit als schoolvoorbeeld van protectionisme aan bod, net als de manoeuvres van Trump. Er ontstonden 
mooie discussies. 

Voor The Oval Office begeleidde ik een interne dag over hun nieuwe positionering. Gaaf om te zien hoe-
veel invloed wij consumenten op het werk van communicatie bureaus hebben. Daarnaar luisteren en ver-
talen naar een briljante campagne is een prachtig vak.

MRA-Elektrisch evenement CS Amsterdam 20 januari 2020 ©Marloes van Doorn
Bekijk hier de foto’s van het event!

VOLG JE MIJ AL OP SOCIAL MEDIA?

LEF
______________

Herken je dit? Je bent met iets nieuws bezig, gaat een andere weg in en deepdown weet je dat dit jouw 
pad is en dat het klopt en toch heb je soms van die gedachten als: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Klopt 
het wel? Waaróm doe ik het? Voor wie? Zit men wel op mij en mijn LEF te wachten? We weten zelf echt 
wel wat we willen en wat bij ons past, maar ja die buitenwereld hé?! 

En dan ontvang je opeens out of the blue een bericht van een dierbaar persoon in je leven:

“Je hebt me vandaag en gister onbewust zo geholpen... Ik heb twee vrienden die momenteel heel erg 
tussen wal en schip vallen en eigenlijk maar één ding willen doen en daar missen ze iets voor en dat was 
LEF. Lef om te zeggen tegen de maatschappij: ik doe het anders, ik kies voor mijn eigen geluk en ik kies 
voor wat mij gelukkig maakt. Vaak gebruik ik jouw loopbaan als voorbeeld, klein begonnen en zelf gewoon 
een imperium opgebouwd. Alles kan, als je maar kiest voor je goede eigenschappen en kracht... Dank”

En dan weet je het weer en kun je heerlijk verder op je eigen ontdekkingsreis.
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