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ARE YOU READY?
______________

Ondanks dat het pittige tijden waren, zijn en nog wel even zullen blijven, gebeurt er ook zoveel moois. De

saamhorigheid en het vertrouwen groeit. Voel jij dat ook? Opdrachtgevers durven weer live events te

plannen, wat natuurlijk superfijn is voor mij als dagvoorzitter. En dat niet alleen, het feit dat we elkaar

binnenkort echt weer fysiek gaan ontmoeten, dat doet wat met de mens. Oprechte aandacht en fysiek

contact - dat is onze primaire behoefte.

Dus ben jij er klaar voor om een mooi najaar te gaan beleven? Ik hoop het. 

Over mooie sfeer gesproken, donderdag 12 augustus presenteerde ik de door het Eventplatform

georganiseerde persconferentie op het Malieveld. Ik had nog nooit op het Malieveld gestaan. Had er wel

van gedroomd om als een echte heldin de barricades op te gaan en 1000-en mensen toe te spreken en te

juichen dat we de wereld gaan verbeteren... dit zag er iets anders uit ☺. Maar de sfeer was zo mooi,

zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun branche, voor hun vak waar ze zo van houden. Alle

partijen waren aanwezig, want de branche is zoveel meer dan het evenementenbureau en de artiest. Het

zorgt voor werkgelegenheid voor 136.000 mensen en een economische omvang van meer dan 9 miljard
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euro. Als ik dan kijk naar zo’n manifest dan groeit mijn vertrouwen en liefde voor mijn vak nog meer. Ik

hoop dat jij dat ook voelt. We gaan er een mooi najaar van maken.

WAT KOMT ER ALLEMAAL AAN?
______________

Het wordt een mooie maand, zoals ik hierboven al schreef staan er ook live events in de agenda en de

online takshows zullen nooit meer helemaal weggaan. Ik vind dat mooi, want het voelt weer als tv maken

en de impact en aanwezigheid is groot. Dat ervaart ook de HvA, die vorig jaar noodgedwongen de

opening van het nieuwe studiejaar online moest doen en erachter kwam dat er veel meer mensen online

aanwezig waren dan ooit live. Dus kozen ze ook dit jaar weer voor online en mag ik met mooie sprekers

alle initiatieven van het komende studiejaar presenteren. Voor Pensioen Pro, voor wie ik al jarenlang de

Awards uitreik, ga ik dit jaar tijdens de Afterparty, waar de winnaars alsnog in het zonnetje worden gezet,

een motivational speech geven over LEF. Inmiddels weet je wel waar LEF voor staat toch? Liefde,

Energie en Focus. Ik heb er echt zin in om hierdoor nog meer mensen in beweging te krijgen, ervoor te

zorgen dat we de mouwen opstropen en volhouden. Sterker nog: er zin in blijven hebben. Ik ga ze denk ik
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ook even verassen…beetje LEF tonen zelf.

Wat er verder nog voorbijkomt, lees je in de volgende nieuwsbrief.

LEF IN DE ZOMER
______________

Zoals jullie weten gaan mijn LEF Boost en LEF lezing juist niet over LEF tonen op de manier die je in

eerste instantie zou denken: bungeejumpen, helikopter skiën of rigoureus je baan opzeggen. Nee, het

gaat juist over heel eerlijk naar jezelf durven kijken (daar is LEF voor nodig, dat garandeer ik je). Dit om

ervoor te zorgen dat je op een dagelijkse basis doet waar je van houdt en daar zichtbaar mee durft te zijn.

Als je namelijk doet waar je van houdt, dat kun je veel meer aan dan je denkt. 

Nu hou ik zelf ook van het “andere” LEF, zoals ik hierboven beschrijf, namelijk echt op avontuur gaan. En

dus hebben mijn zoontje van 10 en ik zoiets gaafs gedaan deze zomer: ‘canyoning’. Je trekt een wetsuit

aan, stevige schoenen, doet een soort van plastic luier om, hangt bergklim-gerei om en gaat met jezelf

(en een lokale gids) door de rivier banjeren. Drie uur lang ben je alleen maar omgeven door prachtige

natuur, water, bergen, lucht. Dat doet wat met je. Het was zo adembenemend mooi en... spannend! Want

terwijl je door de rivier loopt, spring je van 10 meter hoge rotsen, ga je abseilend door een waterval naar

beneden, klauter je door nauwe spleten, glij je van de rotsen alsof je in het beste waterpark ter wereld

bent.  En waar ik af en toe dacht “Nou dit is best hoog”, lag mijn zoontje al beneden in het water. Wat een

ervaring en wat is het fijn om in de natuur te zijn. 

ZIN OM TE LEZEN?
______________
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Nog wat zin en tijd om verder te lezen? Ik schreef

2 blogs over Reboarding: voel jij je gekend in je

wensen? En over Rolmodellen, met briljante

uitspraken van Brené Brown en een persoonlijk

verhaal. Ik zou zeggen enjoy en hopelijk tot

gauw. 
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