
 GOEDE VOORNEMENS EN HOE ZE WÉL WERKEN
______________

Januari ligt achter ons, mooi! Want voor velen is januari de lange grijze maand zonder al teveel uitzicht 
en waarin bezoek aan de sportschool ook al niet is gelukt… pfff. Dus februari, daar ben je. Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. “We zijn aan het begin van het einde”, zei Rutte onlangs, dus laten we alle goede energie 
die we (nog 😁 ) hebben, gebruiken om ‘goede voornemens’ om te zetten in gefocuste plannen. Dit zijn de 
3 stappen om te krijgen wat je echt wil:

Wil je meer weten over hoe je echt je plannen waar kunt maken? Mail dan naar: 
info@paulinedewilde.com. Ik geef je dan het beetje LEF om de volgende stap te zetten.

WAT DEED IK DEZE MAAND?
______________

Tussen het homeschooling door gaf ik de Online LEF Boost voor ICS Creditcards Cards, dit keer in het 
Engels. Dat was een groot succes, het doel is behaald: de medewerkers vroeg in de ochtend inspireren 
op het gebied van ‘personal development’. De break out sessies via Teams werkten goed. Vervolgens heb 
ik nog twee talkshows gehost. Bij Vitens vormde de nieuwe strategie “Elke druppel duurzaam in 2030” de 
rode draad. Dit houdt in: een duurzaam watersysteem, duurzame bronnen en duurzaam watergebruik 
waarbij ons gedrag ook een rol speelt. Heel interessant en van levensbelang! 
Schneider Electric was de dag voor de talkshow door Corporate Knights uitgeroepen tot meest duurzame 
bedrijf van de wereld, een prachtige prestatie. Met hen heb ik gekeken naar de kansen van 2021, op orga-
nisatieniveau, maar zeker ook op medewerkerniveau. Zij waren digitaal nauw bij deze talkshow betrokken, 
heel leuk om te zien.

ONLINE CONVERSATIECOACH
______________

Soms liggen kansen heel dichtbij en zo ook bij mijn rol als conversatiecoach. Ik heb jarenlang gewerkt als 
trainingsactrice, waar ik uiteenlopende rollen speelde. Het doel: mijn gesprekspartner vol zelfvertrouwen 
zijn of haar gesprek laten voeren. Elk gesprek kan geoefend worden: een sollicitatiegesprek, een exitge-
sprek, een “ik heb moeite met jou als collega-gesprek”, maar ook “hoe zorg ik ervoor dat ik de deal close, 
dat ik die mooie klant tevreden houd?”. Deze kennis en ervaring zet ik nu online in, kijk maar op: 
www.paulinedewilde/conversatiecoach. En ik heb er natuurlijk ook een filmpje over gemaakt, want je kent 
mijn motto: “Doe vooral waar je hart ligt”, en dat is voor mij spelen met de camera.

Pauline als conversatiecoach, jouw hulp bij elk gesprek

WINACTIE
______________

Wat is nu de winactie? Ik geef één van mijn lezers een gratis gesprek van een uur om met mij te oefenen. 
Wat moet je doen? Mail naar info@paulinedewilde.com, geef aan wat je zou willen oefenen en volg mij op 
Instagram @Paulinedewilde_lef. Wil je meer kans maken? Deel het bericht dan!

WINACTIE
______________

Voor het Sprekershuys schreef ik over ‘Het nieuwe live’ en voor Event Inspiration over: ‘Hoe ik dat nou 
deed zo vlak na het begin van de crisis?’. Enjoy reading.

Tot volgende maand, waarin ik je alles ga vertellen over het testevent ‘Back to Live’, het event dat ik 
presenteer waarbij er fysiek 500 man in de zaal zitten...

Pretty exciting!

SEE YOU SOON!
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