
                               

DOORPAKKEN IN JANUARI 
______________

We zijn nu een maand onderweg in het nieuwe jaar. Hoe zit je erin? Ik hoop dat je net
zoveel zin hebt in 2022 als ik. Terwijl het wereldbeeld er niet bepaald veel beter uitziet dan

vorig jaar januari, vóel ik dat het een topjaar gaat worden. Waarom? Omdat ik besloten
heb zelf de regie te pakken. Ik ben gaan zitten, letterlijk op mijn kont met een kop thee, en
heb vijf aandachtspunten op een rij gezet; uitgewerkt, acties bedacht, SMART gemaakt en

gaan! Echt serieus, het is aan jou of je jezelf gaat laten zien, jezelf gaat uitspreken, je
podium gaat pakken in welke vorm dan ook. 

Eén van mijn missies dit jaar?

Zorgen dat mensen de tools én het lef krijgen om
zichzelf te laten zien en hun verhaal te delen.

Waar focus jij je op?

LAAT MEER VAN JEZELF ZIEN 
______________
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Dit artikel van Janneke van Heugten van Vaker in de Media, raakte me zo. Het is namelijk
precies wat ik als eerste doe, wanneer ik met mensen werk aan hun presentatie of pitch of

waar ze ook maar mee naar buiten treden.

"Wees jezelf: Ruimte voor je boodschap
versus ruimte om ook jezelf te laten zien.

Het beste wat je kunt doen tijdens een
interview is jezelf zijn. Hoe authentieker je
bent, hoe succesvoller een mediaoptreden

is."

Mensen willen JOU zien als je je verhaal vertelt, je presentatie geeft of je team toespreekt.
Juist nu is authenticiteit, in een zo versnipperde, grillige wereld belangrijker dan ooit.

WEBINAR PRESENTEREN MET LEF! 
______________

Heb jij nou ook zoiets van: “Het is tijd om een stap te zetten op het gebied van
presenteren. Ik wil wel eens weten wat die De Wilde allemaal te vertellen heeft over haar

vakgebied en ik neem daar een uurtje de tijd voor”. 

Dan nodig ik je bij deze van harte uit om deel te nemen aan mijn gratis webinar. In een uur
zorg ik ervoor dat je de dag erna meteen met meer zelfvertrouwen en plezier aan je

volgende presentatie gaat beginnen. Eén van de onderwerpen die voorbij komt is: hoe hou
ik mijn zenuwen onder controle? Ik geef je een fantastische oefening die je altijd en overal

toe kan passen (ook als je zenuwachtig bent voor de tandarts). 

Tijdens dit webinar leer je spreken:

met meer zelfvertrouwen
zonder zenuwen
met een sterk verhaal
met meer plezier

Ben je erbij? 

https://www.linkedin.com/pulse/laat-meer-van-jezelf-zien-janneke-van-heugten-/?trackingId=wpss1QzTS8WKIUbEp0etyQ%3D%3D


 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST MET SPREKER MARK TUITERT 
______________ 

 

Voor het mooie Vitens mocht ik voor de tweede keer de online nieuwjaarsbijeenkomst
presenteren. En net zoals water van levensbelang is, blijkt met elkaar in verbinding blijven,

ook online, ook van essentieel belang. Er keken minimaal 1000 Vitensers en we werden
geraakt door de mooie woorden van schaatser en ondernemer Mark Tuitert. Na afloop heb
ik hem even kort geïnterviewd, zie hieronder. Grootste inzicht van de Stoïcijnse Mindset:
de wereld is niet maakbaar, de manier waarop jij ernaar kijkt, bereid bent te accepteren

‘wat is’ en te geloven in 'wat kan', ligt wél in jouw eigen handen. Niets voor niets heet deze
nieuwsbrief: Pak de regie. Jouw regie.

Schrijf je in voor het GRATIS webinar

https://pauline-de-wilde-lef.webinargeek.com/presenteren-met-lef-3
https://www.paulinedewilde.nl/onlineprogramma/
https://pauline-de-wilde-lef.webinargeek.com/presenteren-met-lef-3


https://www.paulinedewilde.nl/pauline-vlogt/


Copyright © 2022 Pauline de Wilde, All rights reserved.  

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

https://twitter.com/paulinedewilde
https://www.facebook.com/pauline.d.wilde
http://www.paulinedewilde.nl/
https://www.linkedin.com/in/paulinedewilde/
http://instagram.com/paulinedewilde_lef
https://sprekershuys.us4.list-manage.com/profile?u=8b4485a591d9e7d78435a47cf&id=c81211fc6b&e=[UNIQID]&c=c4ea0d54a4
https://sprekershuys.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8b4485a591d9e7d78435a47cf&id=c81211fc6b&e=[UNIQID]&c=c4ea0d54a4
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8b4485a591d9e7d78435a47cf&afl=1

