
8 MANIEREN OM VEERKRACHT TE TRAINEN
______________

Het gaat er niet om hoe vaak je valt, het

gaat erom hoe vaak je opstaat. Als jij het

LEF hebt om jezelf te laten zien, te doen

waar je van houdt en dus echt vanuit je

unieke talent durft te leven, dan is de

vraag namelijk niet óf je een keer valt, dat

gebeurt hoe dan ook. Dat maakt het leven

en je werk ook zo mooi en dynamisch.

Juist in deze uitdagende tijden is het belangrijk dat je rechtop blijft staan. De winter komt
eraan, een mooi druk najaar vol met enerverende events staat ons te wachten. En dus is

het van essentieel belang dat je goed voor jezelf zorgt om je baan, je onderneming, je
gezin en je eigen gezondheid op peil te houden. Ik ben in Veerkracht gedoken. Ik vind het
woord zo’n mooie combinatie: de lichtheid van een dwarrelende veer én de kracht van de
mens. Ik geloof dat ieder mens meer kracht bezit dan je zelf in eerste instantie vermoedt. 
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Lees in mijn laatste blog de 8 manieren om veerkracht te trainen.

CIRCULARITEIT EN EMOTIES 
______________ 

 

Dit is misschien een beetje een gekke combinatie. Om het eerste te bereiken hebben we
het tweede nodig. Voor Agrivison gaf ik een aantal mooie shows over Circularity en
Precision Farming. Met diverse internationale gasten en het EU Parlement ging ik in
gesprek hoe we stappen kunnen zetten op het gebied van klimaat, gezondheid en
duurzaamheid. 

Belangrijk daarbij bleek: hoe ga je om met de emoties van de mensen, in dit geval de
boeren, die echt een cruciale rol spelen in dit proces? Mensen (boeren) moeten
meegenomen worden in het proces: stap voor stap. Je kan niet van het één op andere
moment zeggen: “En nu van je tractor af en alles in de computer bijhouden”. Dat gaat niet.
Dat we moeten meeveren met digitalisering, AI, robotisering, snapt iedereen. Nu nog
luisteren naar de professionals en samen bedenken welke acties er stapsgewijs uitgevoerd
kunnen worden. Zodat de reden waaróm je ooit voor jouw beroep hebt gekozen, altijd jouw
belangrijkste driver blijft.

Agrivision, fotograaf: Nico Alsemgeest

LEF BOOST 

Ja, ik wil mijn veerkracht trainen!
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______________ 
 

In m’n vorige nieuwsbrief beloofde ik je wat meer te vertellen over de LEF Boost die ik gaf
voor IRI, een leuke jonge internationale club. De LEF Boost vormde de opening voor hun
Careerweek, waarin de medewerkers gestimuleerd worden zelf de regie te pakken voor
hun carrière binnen IRI. LEF is daar absoluut voor nodig. 

Tijdens de events van deze en vorige maand, wordt steeds duidelijker dat mentale
weerbaarheid een grote rol speelt in het bedrijfsleven. De burn-out cijfers liegen er niet om.
Klinisch psycholoog, Dick Freriks, zei het zo mooi tijdens de AOV-dag van Univé: “Als je
stress ervaart, dan heb je te weinig gedaan wat je echt leuk vindt”. Aan jou de vraag: Hoe
vaak in de week, nee, hoe vaak per dag, doe jij wat je echt leuk vindt? 

Het LEF dat je hiervoor nodig hebt, begint met de L van Liefde voor jezelf: waar word jij blij
van? Wanneer vergeet jij de tijd? “Oh maar Pauline, daar heb ik helemaal geen tijd voor”,
is zo vette bullshit (excuse my French). Al na 10 minuten iets leuks doen, wordt je
gelukshormoon aangemaakt en voel je je een ander mens. Heb je geen 10 minuten? Think
again. 

"Pauline de Wilde gaf als startschot van onze Careerweek haar inspirerende LEF
Boost. Onze collega’s mochten even uit hun comfort zone gehaald worden om mooie
volgende stappen te zetten en dat begin is zeker gemaakt. Pauline heeft energie en
zorgt ervoor dat mensen in een veilige omgeving LEF durven tonen. Door de LEF

Boost zit de motivatie en commitment er zeker in."

Jade Hartgring, HR Advisor IRI

PSST, IK HEB EEN EXCLUSIEF AANBOD VOOR JE 
______________ 

Wil jij dit jaar tijdens je eindejaarsspeech echt de juiste snaar raken bij je mensen? Door
middel van je lichaamstaal uitstralen dat je zin en vertrouwen hebt in 2022? Wil je jouw

speech naar the next level tillen zodat er nog lang over nagepraat wordt?
 

Binnenkort deel ik een leuk en éénmalig aanbod met je.
Hou mijn socials en de volgende nieuwsbrief in de gaten!
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