
LEF BOOST
______________

Het einde van het jaar staat voor de deur, dat betekent een paar dingen: bedrijven willen dat iedereen vol 
goede moed het oude jaar uit en het nieuwe jaar in gaat, goede voornemens worden gesmeed en de plan-
nen voor de kerstborrel zijn in volle gang. Hoe leuk zou het zijn als je daarbij je medewerkers (en jezelf) 
inspireert om het komend jaar te werken vanuit het talent dat echt bij ze past én waar ze van houden?

Nou, dat kan!

En wel met mijn LEF Boost. Ik heb een promo gemaakt…duurt maar 1.38 minuten, die heb je wel toch? 
Dus klik en kijk.
Na mijn LEF Boost zet iedereen tenminste 1 volgende stap; je team, of je hele organisatie, zit weer in goe-
de energie, weet iedereen waar zijn of haar talent ligt, is er naar elkaar geluisterd, gaat de burn out alvast 
met kerstvakantie en gaan we iets doen wat je waarschijnlijk nog nooit hebt gedaan….moet je wel beetje 
LEF voor hebben.
Contact je me? Dan kom ik in december of januari langs om een goede vibe te realiseren.

Bekijk mijn website voor meer informatie!

Voor nu een fijne laatste maand van 2019.... je hoeft niet te wachten met het zetten
van een stap tot 2020...goede voornemens zijn zoooo 2018.

SEE YOU SOON!

DAGVOORZITTER BIJ...
______________

In oktober ging ik voor de relaties van Linklaters, in gesprek met econoom en journalist Mathijs Bouman en 
senior eurozone econometrist Bert Colijn over actuele onderwerpen als negatieve rentes, handelsoorlog, 
Brexit en Trump en werden we door de heren goed op scherp gezet.
 
Was ik voor de 3e keer dagvoorzitter op de Assistant Power Class. 180 gedreven management assisten-
tes klaarstomen voor de (digitale) toekomst. Grootste conclusie? Soft skills worden steeds belangrijker, 
je kunt je dus onderscheiden door daar je focus op te leggen…en hoe fijn is het dat je dat zelf in de hand 
hebt? Kansen! Mensen blijven belangrijkste asset.
November, congres maand, dus lekker aan de bak….congres over Inclusief Ondernemen voor WSP ZHC. 
Dit vrij nieuwe vakgebied (wat al eeuwenoud is…) vraagt om nieuwe regels en afspraken. Zo mooi om te 
zien wat het voor zowel werkgevers als werknemers doet als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
weer aan het werk zijn.
 
Ook 2 Gala’s zitten er nog aan te komen, nl. de vastgoed Man/Vrouw verkiezing van het jaar, waar we 
naast de award uitreiking ook in gesprek gaan over bouwvergunningen, stikstof…dat kan allemaal naast 
elkaar bestaan; inhoud en feest. Ik hou ervan. Zo ook tijdens Discover More 2019 van HPE Nederland, 
waar we alles horen over technologie from edge to cloud en we de Partner of the Year Award uitreiken. 
Ook ben ik eind van de maand aanwezig bij het event: Den Haag onderneemt, over starten, groeien en 
doorgroeien…altijd fijn de vibe van ondernemers…..die echt wat uitdagingen tegenkomen in Nederland 
tegenwoordig.
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LEF promo

SOCIAL MEDIA
______________

Vorige maand is mijn nieuwe website de lucht in gegaan, super bedankt voor alle mooie reacties en com-
mentaren, we blijven bouwen. Zo ook aan social media, daar is nu ook de look&feel te zien en wekelijks 
post ik daar vlogs, blogs, quotes…kortom inspiratie op het gebied van LEF.
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