
TIJD OM TE STRALEN
______________

“Wie zit er op mijn verhaal te wachten?”
“Hoe vaker ik iets moet presenteren voor mijn werk, hoe kritischer ik op mezelf word.”
“Ik wil meer plezier krijgen in het delen van mijn verhaal.” 

Herkenbare gedachten, die ik ook heb gehad. Ik snap dat die gedachten - of overtuigingen
- ervoor zorgen dat je het moeilijk vindt je verhaal te delen en jezelf te laten zien. Ik geloof
alleen dat die gedachtes niet alleen ontstaan uit een angst voor falen, maar vooral uit de
angst om te shinen.

Hoe fijn zou het zijn als je dit kan veranderen? 

Dat je volmondig 'Ja’ kan zeggen op de vraag of jij je ideeën wilt delen met je team? 

Dat je je verhaal spontaan kan vertellen, omdat je goed voorbereid bent. 

Dat je weet wie je bent en hoe je wil overkomen terwijl je presenteert.
Én en dat je ook nog de zenuwen onder controle hebt op het moment suprême? 

Klinkt dat als 'Too good to be true'? Het kan echt.

Ik help je graag met het neerzetten en delen van jouw verhaal.
Want ik geloof dat jouw verhaal gehoord mag worden. Je hoeft het niet alleen te doen, je
moet alleen wel zelf de eerste stap zetten en die is echt heel makkelijk:

Ja, ik wil met LEF presenteren!

https://www.paulinedewilde.nl/
https://www.paulinedewilde.nl/
https://www.paulinedewilde.nl/onlineprogramma/


"Ik heb met veel plezier het online programma Presenteren met LEF gevolgd.
Pauline geeft concrete tips die ik direct heb kunnen inzetten bij presentaties op mijn
werk. Mijn presentaties zijn veel persoonlijker en mijn woorden komen beter binnen
bij het publiek. Pauline inspireerde me vanuit mijn eigen kracht te vertellen en dat
effect merk ik meteen! Zowel in mijn zelfverzekerdheid als in de positieve reacties
van mijn collega's."

Julia Weekenstroo, Digital sport leader inline skates, step & skateboard Decathlon

BONUS!
______________

Als je naar aanleiding van deze nieuwsbrief meedoet, geef ik je als bonus een live
feedback gesprek, vul dan de code in: nieuwsbriefseptember2021.

DOE WAT JE LEUK VINDT
______________

Klinkt zo easy hé? Maar wist je dat dit dé gateway is naar het vinden van jouw unieke
talent? Als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent - en dat vaker doet en er dus
beter in wordt - dan heb je je talent te pakken.

Ik had de eer om met CEO Bob van Dijk in gesprek te gaan. Hij gaf 3 tips voor succes (hij
is één van de meest succesvolste CEO’s van Nederland, en een hele fijne man om mee te
praten, so we better believe him ):

1. Doe wat je leuk vindt
2. Maak je niet druk om dat waar je géén invloed op hebt
3. Zorg voor het beste team om je heen.

Zo mooi, want deze drie aspecten liggen ook voor jou in handbereik. Dus start vandaag nog
met te doen wat je leuk vindt.



Meer lezen? ik schreef er een blog over

SHOWTIME AGAIN
______________

Het lijkt wel of de rode draad van mijn events deze maand was: samenwerking, inclusie en
plezier. Het is zo belangrijk om te kijken naar de behoefte van mensen als het gaat om
kansen creëren en groei te faciliteren.

Bij VLC & Partners, waar veel overnames en fusies plaatsvinden, hebben we de weg
naar samenwerking gevonden door elkaar weer live te ontmoeten. Alle nieuwe
medewerkers kwamen bij elkaar en kregen direct een gevoel bij de nieuwe organisatie. Bij
de HvA staat kansen(on)gelijkheid hoog op de agenda. Als we de discussie hierover open
durven gooien, net zoals inclusie op de werkvloer, dan creëren we een samenleving waar
veel meer gelijkheid en (werk)plezier te vinden is. En dat deden we tijdens de opening van
het collegejaar dat ik presenteerde.

Werkplezier was ook het thema van het interne festival van WVL (Rijkswaterstaat). En de
kick off van dit online festival begon met Drumboost, opzwepende muziek van drie
percussionisten. Ik kan iedereen aanraden elke dag te beginnen met muziek, want dat
levert nog eens plezier op. Uiteindelijk is dat het doel van iedereen: meer plezier en geluk
in je leven. Hoe mooi dat we daar zelf de regie over kunnen krijgen? En dat kwam dan
weer terug tijdens mijn LEF Boost voor IRI. Daarover volgende maand meer.

Lees de blog

https://www.paulinedewilde.nl/onlineprogramma/
https://www.paulinedewilde.nl/talenten/


Drumboost en Wouter de Jong, Mindgym
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