
Welkom op deze 
powersessie!



Waarom een profiel





Video-ninja maakt voor én met ondernemers actieve, leuke en 
uniek eigen video’s, die connectie leggen met jouw publiek, en de 
dialoog opwekken.
Dr. Joyce Akse helpt ouders om (nóg) meer van hun kinderen te 
genieten. Steeds weer hoor ik van ouders hoe ontzettend moeilijk 
ze het vinden om consequent te zijn en om geduldig en begripvol te 
blijven. Ze willen graag weten hoe ze kunnen voorkómen dat ze 
wéér gaan zeuren, dreigen of schreeuwen. Joyce heeft jarenlang 
bestudeerd hoe ouders en kinderen het beste tot hun recht komen 
en op welke manieren opvoeding effectief is én positief werkt.



Carola Smits is de oprichter en drijvende kracht achter de 

Imagofabriek. Met haar bedrijf Windkracht-11 helpt zij directies 

en managementteams hun strategie succesvol uit te rollen in 

hun gehele organisatie. Zij heeft onder meer gewerkt in de 

branche van luxe goederen (Louis Vuitton, Moet Hennessy, 

Dior e.a) en ontdekte daar het belang van “branding” je merk 

zo positioneren dat het een emotie los maakt, dat het gewild is 

en er over gesproken wordt. Door activiteiten als manager en 

consultant werd die ontdekking een overtuiging: Branding is 

ook toepasbaar op mensen, en sterker nog het is een kritische 
succesfactor!



Koninklijke Philips Nederland is een gediversifieerd 
technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren 
door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg, 
consumentenlevensstijl en verlichting. Het bedrijf is 
marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg 
en zorg voor thuis, energiezuinige verlichtingsoplossingen en 
nieuwe verlichtingstoepassingen, en op het gebied van 
scheerapparaten, haartrimmers en 
mondverzorgingsproducten.



Over de hele wereld kiezen specialisten uit de voedingsketen de 

groentezaden van Bejo. Begrijpelijk: Bejo heeft meer dan 100 jaar 

ervaring in de zaadbranche en behoort tot de toonaangevende 

specialisten in veredeling, productie, bewerking en verkoop van 
kwaliteitszaden.

Met ons assortiment van meer dan 1000 rassen verdeeld over 

zo’n 50 gewassen, bieden we een volledig programma voor alle 

markten en uiteenlopende klimaten. Voortdurende innovatie staat 

voorop, om marktwensen te vertalen in groenterassen die een 
duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de héle voedingsketen.





Van 10 naar 5 woorden.

Streep nu 5 woorden of 
begrippen weg.



Bespreek die 5 woorden of begrippen in je groepje.

Wat doen ze met jou en hoe reageert de ander hierop?

Iedereen maximaal 5 minuten!

Spelregel:
Geen discussie, het gaat om ontvangen!





Welkom terug



Tips!
• Actief taalgebruik
• Schrijf voor je doelgroep
• Resultaat moet duidelijk zijn in je tekst
• Het moet lekker ‘bekken’ voor de klant
• De eerste drie zinnen moeten boeien
• Zinnen van 10 tot max. 15 woorden
• Totaal 150 woorden



Je profiel in 5 stappen:

1. Mijn naam is…/De naam van mijn bedrijf is…

2. Why: mijn passie is….ik wordt vrolijk van….ik krijg energie van….

3. Hoe: dat doe ik door…

4. Wat: en hiervoor gebruik is….werk ik met….

5. Resultaat: en daardoor…



Presenteer je profiel in je groep.



Huiswerk



Dank voor de aandacht en veel succes!




















