
                               

IN DE ARENA 
______________

Hoe tof is het dat ik al zoveel mensen heb mogen helpen om zichzelf (meer) te laten
zien? Dat daar LEF voor nodig is, weten we inmiddels allemaal. Dat het veel oplevert ook. 

Waarom is het nu zo nodig om jezelf te laten zien? 

A. De wereld en de maatschappij vragen erom. We zitten in een transitie en dus worden er
andere skills van ons verwacht. 

B. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Mensen voelen: het is tijd om
mezelf te laten zien. Of dat nou in een vergadering is, tijdens een functioneringsgesprek of

op het voetbalveld. 

C. Er is, in deze dynamische wereld, meer noodzaak en moed nodig om dichtbij jezelf te
blijven. Dat vind ik zo'n goede ontwikkeling. Écht ieder mens heeft een verhaal dat verteld

mag worden. Door te delen creëren we herkenning, erkenning en verbinding.

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


En als je die stap in de arena zet...

...dan krijg je ongetwijfeld te maken met
commentaar; op de socials, in je team of
met de scheidsrechter op dát voetbalveld.
Denk dan maar aan deze woorden van
Brené Brown, expert op het gebied van
moed en kwetsbaarheid:

TOPSPORT
______________

Voor de Smart Girls, het zakelijke netwerk voor vrouwelijke ondernemers, presenteerde ik
de live Q&A van de Smart Girls Mastermind met Marlies Dekkers. Onder leiding van

Marlies een middag lang met topondernemers praten over hoe je je bedrijf naar een hoger
niveau kunt tillen, wat er nodig is om te blijven staan in pittige tijden en hoe je ervoor zorgt



dat je ondernemen net zo benadert als topsport. Tussendoor won Irene Schouten ook nog
“even” goud, dus alles viel op zijn plek.

3 INZICHTEN NA DE Q&A OVER ZICHTBAAR WORDEN

DIE IK MET JE WIL DELEN:

Je bent zelf verantwoordelijk voor elke keuze die je
maakt. Dus ook voor de keuze die je niet maakt. Laat
die maar even resoneren. Welke keuze om zichtbaar te
worden durf jij (nog) niet te maken?

Verdiep je in je eigen identiteit: wat wil je uitstralen als je
zichtbaar bent/wordt? Waar sta je voor? Wat is de kern
van je boodschap? Als je deze vragen helder hebt, kun
jij voluit stralen met jouw verhaal (of met je product,
onderneming, dienst, you name it).

Zorg goed voor jezelf. Dat is tweeledig. Enerzijds kun je
bedenken waar jij van oplaadt, bijvoorbeeld een
massage, een wandeling of een mooi diner. Anderzijds
betekent goed voor jezelf zorgen dat je je houdt aan de
afspraken die je met jezelf hebt gemaakt. Wil je vooruit,
wil je zichtbaar zijn? Dan heb je stappen te zetten. Ik wil
je graag helpen die stappen te zetten, maar de
verantwoordelijkheid ligt bij jou. En zo zijn we weer terug
bij 1. 

WAT DEDEN WE DEZE MAAND? 
______________
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Deze maand presenteerde ik voor
Achmea de Ledenraadvergadering, voor
D&B de interne kick-off, voor Fellowmind
de quarterly update en voor de Smart
Girls de Q&A met Marlies Dekkers. 

DE RODE DRAAD?

Groeien = Spannend = Dichtbij jezelf blijven = Zichtbaar durven zijn =

Zelfvertrouwen = De weg naar geluk!
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