
 NIEUWE WEBSITE 
______________

Daar is ‘ie dan: mijn nieuwe website! Mijn site als dagvoorzitter en presentatrice bestaat al vele jaren. Vo-
rig jaar maakte ik een nieuwe site, “ik wil lef” en opeens dacht ik, dit moet samen. Want Pauline de Wilde 
is dagvoorzitter en presentatrice met LEF. Dat houdt echt niet in dat ik tijdens een congres uit het plafond 
kom zakken, alhoewel ik daar zeker voor in ben… Nee het zorgt ervoor dat ik als dagvoorzitter de mensen 
weet te prikkelen, om bij zichzelf na te gaan wat het thema van de dag met ze doet en hoe zij zelf een ver-
schil kunnen maken. Zowel werk technisch als in hun privé leven. Mijn motto: het leven is geen generale 
repetitie. Elke stap, hoe klein ook, zorgt voor een resultaat. Ik hoop dat mijn nieuwe site dat uitstraalt. De 
fotografie heb ik te danken aan de waanzinnige Iris Planting van DutchAndFamous en visagiste Nicolette 
Brøndsted. Laat je me weten wat je ervan vindt?

Op naar Q3, herfst onstuimig, door weer en wind…. of gefocust werken aan jouw volgende stap? 
Net zoals mijn BFF Oprah Winfrey altijd zegt: “what is your next right move?”  

Het hoeft maar kleine stap te zijn.X

SEE YOU SOON!

Nieuwe website bekijken

SMART GIRL OF THE 
YEAR 2019 

______________

Totaal onverwachts win ik de Smart Girl of the Year 
Award. Ik ben zelf namelijk dagvoorzitter op het 
jaarlijkse event van de Smart Girls waar veel mooie, 
vrouwelijke ondernemers bij elkaar komen. Op het 
moment van uitreiking vraagt, oprichtster van het 
SmartGirls Netwerk, Ellen Joosten of ik even in de 
zaal wil gaan zitten... Achteraf denk ik, logisch: ik 
kan moeilijk m’n eigen award aankondigen. Ter plek-
ke had ik niets in de gaten. Het was een fantastisch 
event, mooie sprekers, veel inspiratie en natuurlijk 
toppen we het af met een optreden van Glennis 
Grace. Als je weet dat SMART staat voor: slim, 
moedig, ambitieus, rebels en trouw aan jezelf, dan 
snap je dat ik er trots op ben.
Ben jij ook een vrouwelijke ondernemer?
Kijk op: www.smartgirls.nl

September is dit jaar een topmaand, ik begin met 
een internationaal congres voor Eureka, in het 
mooie de La Mar. Theater vibes doen echt iets met 
het publiek. Van 2019 – 2020 draagt Nederland het 
voorzitterschap voor dit internationale netwerk. Mijn 
taak is om aan de hand van een panel gesprek in-
put te genereren voor een nieuw programma voor 
Eurostars. Het subsidie programma dat ontwikkeling 
en groei van MKB bedrijven stimuleert. Belangrijkste 
output: SME’s should stay in the lead. In het mooie 
Duin en Kruidberg presenteer ik voor de leiders van 
VGZ Pauline’s LEF Boost. VGZ is bezig met inter-
actief leiderschap, en daar past het zetten van een 
volgende stap, zodat jouw talent weer naar voren 
komt, heel goed bij. Pauline’s LEF Boost is ook on-
derdeel van the Next Event, hét event voor de eve-
nementenbranche. Dat was een mooi moment om 
mezelf als spreker aan potentiële opdrachtgevers te 
laten zien.

De tweede helft van september presenteer ik de Retailer of the Year 
Award van ABN AMRO. Een mooi event met veel blije winnaars en 
een indrukwekkende lezing van Daan Ubachs van Unrobe. Dan ga 
je toch anders naar je kledingkast kijken. Tijdens het 1e officiële 
Business Congres in Almere, is het thema The Future is Now. Er 
heerst een goede energie en de passie van ondernemers is goed 
te voelen. Activistisch ondernemer Ruud Koornstra doet daar een 
schepje bovenop door met verve het podium te betreden. Mooie uit-
daging voor mij om hem daar op tijd weer af te krijgen. Dit zijn van 
die heerlijke momenten waarbij de zaal geniet en we naast inhoud 
ook flair brengen, precies waar ik voor sta. Als laatste event ben ik 
op weer zo’n mooie locatie, namelijk de Beurs van Berlage, voor 
de Global Usabilla Exchange 2019. Usabilla viert met dit jaarlijkse 
congres dit jaar ook haar 10 jaar bestaan. En de overname door het 
Amerikaanse SurveyMonkey, ook vertegenwoordigd in de zaal. Het 
thema is “Feedback Economy”. Hier liggen echt kansen, merk ik al 
gauw door inspirerende internationale sprekers. Ik neem de zaal 
mee in mijn persoonlijke verhaal over mijn zoek geraakte, jawel... 
dakraamgordijnen… Conclusie: doing nothing with feedback is not 
an option.

MOOIE WOORDEN VAN SPREKER RUUD KOORNSTRA
______________

‘Al enige jaren beklim ik meer dan 150 keer per jaar het podium om met mijn ondernemersdromen en 
avonturen voor “een betere wereld” de toehoorders te inspireren. Vaak als onderdeel van programma ben 
ik slechts een ingrediënt van een aantrekkelijke cocktail van optredens en presentaties. Als geen ander 
weet ik hoe ingewikkeld het is om zo’n dag in goede banen te leiden. Vorige week in Almere was voor een 
groep van meer dan 300 ondernemers Pauline de Wilde de dagvoorzitter. Graag wil ik mijn waardering 
uitspreken voor haar professionaliteit. Want ik geef het je te doen om in het heetst van de strijd punctuele 
overheidsdienaren, gedreven ondernemers, kundige adviseurs, een niet te stoppen astronaut en een on-
verstoorbare duurzaamheidstrijder met humor, tact en vrouwelijk overwicht, binnen de tijd tot hun recht te 
laten komen. Nogmaals een diepe buiging voor Pauline. Ik hoop je snel weer op een of ander podium te-
gen te komen.’ - Ruud Koornstra over Pauline na het Business Congres Almere. 
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