
ÉCHTE AANDACHT
______________

Wat ik zo mooi vond tijdens het begin van Corona, is dat er oprechte aandacht was. Als je aan iemand 
vroeg: “Hoe gaat het met je?”, wilde je echt het antwoord weten. Helaas is dat nu wel een beetje naar de 
achtergrond gezakt. Gelukkig kom ik bij organisaties waar dat de norm is. Ik mocht afgelopen weken voor 
AFAS Software een paar mooie opdrachten doen: de podcast en de HR talkshow. Dus kom ik in Leusden 
en ontmoet ik o.a. CEO Bas van der Veldt. Ik krijg een rondleiding en hoe Bas omgaat met alle medewer-
kers die hij tegenkomt is prachtig, dat is échte aandacht. De sfeer die hij samen met zijn mensen creëert is 
een groot voorbeeld voor andere organisaties. Ik vraag hem: “Hoe doe je dat nou?”. Bas: “Mijn werk be-
staat uit appjes sturen naar medewerkers”.
En dat is ook de conclusie van hun online talkshow over thuiswerken, met HR-toppers van De Bijenkorf, 
Flora Holland en AFAS: “Als je jezelf kwetsbaar opstelt, zorgt voor een veilige sfeer, ook via Zoom, en op-
recht geïnteresseerd bent in je mensen, dan kom je erachter wat er écht speelt. Alleen dan kun je de juiste 
actie ondernemen en blijven groeien als bedrijf”.

Ik weet zeker dat oprechte aandacht the way to go is. Dank Bas, voor dit mooie inzicht.

QUOTE OF MAY
 

“Courage is to show up when you cannot control the outcome.”
-Brené Brown (Netflix)

SEE YOU SOON!

BACK TO LIVE
______________

En dan is het zover: maandag 15 februari, Back to Live. Het eerste Fieldlab event in de Jaarbeurs in 
Utrecht met 500 man live in de zaal en ik mag het presenteren. Waanzinnig, de reuring, de sfeer, de spre-
kers, echt een cadeau om dit mee te maken en te presenteren. Het Sprekershuys heeft een mooie impres-
sie gemaakt, ik zou zeggen: enjoy de Back to Live aftermovie!

IALA 
______________

Mooi toch? De crisis heeft er ook voor gezorgd dat we creatiever zijn gaan denken, technologisch een 
enorme stap hebben gezet en dat we nu zien dat echte aandacht voor elkaar ook via een scherm kan. Ik 
mocht 5 dagen lang voor PINO Events IALA presenteren, een waanzinnig goed opgezet wereldwijd mari-
tiem event, waar tijdzones niet meer meetellen en we elkaar begroeten met “Goodmorenoonnight.

FELLOWMIND
______________

Ik mag voor Fellowmind, al hun medewerkers op een aantal vrijdagen inspireren en ze samen met de CEO 
up to date houden dan wel challengen. Als je kansen ziet, het LEF hebt om ze te grijpen, biedt elke perio-
de iets moois.

ONLINE PROGRAMMA PRESENTEREN MET LEF
______________

“Pauline, hoe doe je dat nou, goed in de camera kijken? Hoe zorg ik ervoor dat ik boeiend blijf tot het eind? 
Ik zeg zo vaak ‘eeehhh’? Ik moet steeds vaker presenteren in mijn functie, maar vind het echt spannend. 
Hoe word ik zichtbaar als ondernemer?”
Om maar een paar facetten te noemen die voorbij komen in mijn spiksplinternieuwe
online programma Presenteren met LEF. Dit gaat 1 juni van start en jij kan daar natuurlijk bij zijn!
 
Naast mooie video’s, opgenomen in de prachtige studio NXT in Utrecht (over oprechte aandacht gespro-
ken - ik heb daar met geweldige, aardige en professionele mensen mogen werken) vind je ook veel extra 
materiaal, bonussen en inspiratie. Voor wie is het? Voor iedereen die een presentatie mag geven. Of dat 
nu als CEO is ter inspiratie van je managementteam, als ondernemer, als spreker, als presentator, als do-
cent, of omdat je moet speechen op de bruiloft van je broer: voor een ieder die het podium op gaat en dat 
vol zelfvertrouwen en plezier wil doen.

Schrijf je vandaag nog in. Dan ben je er 1 juni bij!
www.paulinedewilde.com/onlineprogramma

https://www.facebook.com/pauline.d.wilde
https://www.linkedin.com/in/paulinedewilde/
https://twitter.com/paulinedewilde
http://www.paulinedewilde.nl/
http://instagram.com/paulinedewilde_lef
https://www.youtube.com/watch?v=0Md4r4JpKas
https://www.paulinedewilde.nl/index.php/onlineprogramma/

