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Elevator pitch yourself

“Je wordt pas een
grootheid door
bescheidenheid. Dus
minder praten, meer
luisteren.”
Georgette Schlick, juriste, oprich-
ter/directeur consultancybureau
Partners in Perspective

“Wees op alles voorbereid. Win-
naars hebben een plan, verliezers een
excuus.”
Marc Lammers, bondscoach Nederlands damesteam
hockey

“Toon bevlogenheid, betrokkenheid,
discipline en werk voortdurend aan het
verbeteren van je communicatieve vaar-
digheden. Steek boven het maaiveld uit,
waardoor je zichtbaar bent.”
Lidy Hartemink MHA, directeur Gezondheidszorg
van de verzekeraarcombinatie Univé – VGZ – IZA – Trias,

U bent goed. Sterker nog, u bent fantastisch. Er is alleen
één klein probleempje: u staat nog onderaan de ladder.
Stap in de lift en neem iedere etage een tip mee van een
arrivé, op weg naar het penthouse met ramen rondom.

Tekst Rob van Leeuwen



H
O
G
ER
O
P
K
O
M
EN

02-05-2008
|M
A
N
A
G
EM
EN
T
TEA
M
08
|37

“Zelfs als je
talent hebt, moet je
oefenen. Pim Fortuyn
heeft ook jarenlang
lezingen gegeven in
lege zaaltjes.”
Wolter Smit, landelijk voorzitter
Jong Management VNO-NCW,
oprichter/directeur softwarebe-
drijf TOPdesk

“De belang-
rijkste persoon
die je moet ken-
nen ben je zelf.”
Merel Engelbert van
Bevervoorde - van
Vroonhoven, mt-lid ING
Investment Management
Europe

“Maak je
verdienstelijk bui-
ten de platgere-
den paden.
Begeef je niet
alleen in netwer-
ken binnen je vak-
gebied.”
Caroline Serré - executive
coach/directeur CIC
Company

“Imiteer
gedrag, eigen-
schappen en
uiterlijkheden van
je meerdere, of de
groep waartoe je
wilt behoren. Zo
geef je het signaal
af: ik hoor er al
bij.”
Jack van Minden, psycho-
loog, eigenaar/directeur
Psycom

digheden. St eld uit,
waardoor je zichtbaar bent.”
Lidy Hartemink MHA, directeur Gezondheidszorg
van de verzekeraarcombinatie Univé – VGZ – IZA – Trias,
vrouwelijk manager van het jaar 2007

“Zet de mobiele telefoon af en toe
uit en reageer niet onmiddellijk
op iedere e-mail. Echt belangrijke
mensen zijn niet altijd bereikbaar.”
Halbe Zijlstra, politiek talent 2007, Tweede Kamerlid
voor de VVD

“Je moet naar
adviezen luisteren, maar
goede beslissingen wor-
den nooit democratisch
genomen. Het draait om
resultaten, niet om de
populariteitsprijs.”
San Fu Maltha, oprichter/directeur
Fu Works, filmproducent van o.a.
Zwartboek en Alles is Liefde

“Zorg voor goede
referenties (oude baas
of klanten). Bij voorkeur
mensen die respect
genieten in de markt of
bij het nieuwe bedrijf.”
Edwin Hageman, general manager
strategy, marketing & propositions,
BT Benelux

YVONNE KROESE
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