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Creëer je zelf

Het nieuwe werken, het nieuwe winkelen, het nieuwe ondernemen. Bij Pure Talent ondervinden we aan den lijve hoe
snel veranderingen in het bedrijfsleven en bij de klant
gaan. De economie verandert en de gevolgen zijn
overal zichtbaar en voelbaar. In plaats van stil te zitten,
af te wachten en toe te kijken hebben we ons
aanbod afgestemd op de veranderende vraag.
En met
resultaat: de aanvragen voor lezingen als ‘Netwerken’
en ‘Kunst van het gunnen’ zijn sterk gestegen.
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We bieden traineeships aan die zijn afgestemd op
‘Het Nieuwe Werken’. We verzorgen workshops die inspelen op het versterken van klantloyaliteit ‘Klant & Kans’. De media zorgt weer voor free publicity. Zo blijkt ook voor ons dat iedere
verandering nieuwe kansen biedt. Juist wanneer je van de geijkte paden afwijkt, ontstaan de beste
ideeën. De recessie is voor ons een uitgelezen kans gebleken om verder te groeien, creatiever
te worden en scherp te blijven. Een belangrijk onderwerp om eens extra bij stil te staan.
Kansen delen levert nieuwe kansen op.
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Column ‘Kansen van alle tijden’ 8

Deze Pure Paper staat vol met kansdenkers die hun licht laten schijnen op het signaleren,
creëren en grijpen van kansen.

Tip!

Veel leesplezier, inspiratie en mooie kansen!

Wietske
Workshop: ‘Hoe val ik op tijdens een inhousedag?’
www.carrieredagen.nl - 25 en 26 november 2011

Pure Lezing ‘Klant & Kans’

Workshop: ‘Netwerken, Kunst van het Gunnen’
www.knmg.artsennet.nl - 7 december 2011
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Klantbeleving, klantfocus, klantenbinding, klanttevredenheid. Het is maar een greep uit de kreten-grabbelton die zich richt op de klantloyaliteit.
Zonder klanten heeft geen enkele organisatie bestaansrecht. Veel organisaties steken hun energie in het aantrekken van nieuwe klanten. Dit kost gemiddeld 5 tot 7 keer zoveel als het behouden
van bestaande klanten. Het behouden van bestaande klanten, ofwel klantloyaliteit, krijgt veelal
te weinig aandacht. Waar liggen in jouw organisatie de kansen om klantloyaliteit te versterken?
In de lezing ‘Klant & Kans’ gaan we actief en vanuit vernieuwde inzichten op zoek naar de kansen
binnen jouw organisatie. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar de klant van nu. En
dat is niet voor niets zo blijkt uit onderzoek. 68% van de klanten ervaart een onverschillige houding bij de aanbieder. Terwijl 20% van de heel tevreden klanten voor 80% van de omzet zorgen!
Maak van iedere klant een kans!
(Bron: CRM in de praktijk)

Interesse? Mail naar info@puretalent.nl of bel ons (030) 232 29 29.

3

Pure Talent Update

‘Eerlijk en recht
voor z’n raap.’
Ook dit jaar kon de ambitieuze carrière vrouw
haar kans grijpen op Diversity Works; hét
carrière-evenement voor hoogopgeleide,
ambitieuze vrouwen en multicultureel talent.
Een programma vol inspirerende workshops.
Pure Talent verzorgde voor het derde jaar twee
workshops. ‘De kracht van diversiteit’ (man/
vrouw verschillen) en ‘De kunst van het gunnen’.
Op prikkelende wijze werd stilgestaan bij de
kwaliteiten van mannen en vrouwen en welke
kansen daarin verborgen liggen voor het
bedrijfsleven. Zo zijn faillissementen onder
vrouwelijke ondernemers aanzienlijk lager en is
het zeer zinvol om vrouwelijke managers in te
zetten bij reorganisaties.
‘’Nogmaals bedankt voor je leuke, interessante
en inspirerende (interactieve) workshop bij de
Diversity Works beurs in Amsterdam’’.
Marta Amat, analyst at Nike
‘’Leuk onderwerp! Dankjewel voor de goede
workshop. In korte tijd heb je veel behandeld en
veel informatie gegeven, eerlijk en recht voor
z’n raap’’.
Thera Hoekstra, grafisch vormgever Dzine

‘Vergroot je carrièrekansen’.
In december verzorgt Pure Talent wederom de
training ‘Netwerken en de kunst van het gunnen’
voor KNMG. Deze training voor de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering
der Geneeskunst) is gericht op de kunst van het
netwerken binnen de gezondheidszorg. Inzicht in
netwerkmogelijkheden, handvatten om effectief
nieuwe contacten te leggen, positieve beïnvloeding en de kunst van het gunnen komen aan bod.
Dit lijkt op het eerste gezicht wellicht niet zo belangrijk voor een arts. Een KNO arts is een KNO
arts, in welk ziekenhuis hij of zij ook werkt. Toch is
het ook binnen deze sector van groot belang om
een breed netwerk te hebben. Dit komt niet alleen
jezelf, maar ook de patiënt ten goede. Jezelf ‘verkopen’ is er op gericht je te positioneren binnen je
vakgebied door als arts jouw specifieke kwaliteiten
te etaleren. Samen met Pure Talent trainer Guido
Stalman sta je stil bij de mogelijkheden tot het
vergroten van je netwerk, het creëren van naamsbekendheid en de invloed van social media. Zijn
boodschap is:

‘Iedereen heeft een netwerk achter zich,
dat hij kan inschakelen voor een ander.’
Netwerken is uiteraard niet alleen van belang voor
artsen, maar speelt een essentiële rol in het creëren van carrièrekansen in alle sectoren.
Deze training voor jouw
organisatie? Mail naar
info@puretalent.nl
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Traineeship
UNIVE VGZ IZA TRIAS

‘Je moet het leuk vinden om jezelf
uit te dagen!’

Carmen Caspers is 26 jaar en Implementatiemanager bij UVIT. In 2009 startte ze met een tweejarig Traineeschip binnen UVIT, waar ze het softskills opleidingsprogramma van Pure Talent volgde. Ze ging aan de
slag met effectiviteit, assertiviteit, personal branding en de kunst van het gunnen. Wat waren voor haar
kansen?
“Er is veel veranderd nadat ik het opleidingsprogramma voor trainees heb
gevolgd bij Pure Talent. Ik heb me binnen UVIT breed kunnen ontwikkelen.
Het Traineeship was voor mij een kans om mijn netwerk te vergroten. Die
kans heb ik gegrepen. Ik heb veel contacten gelegd in de samenwerking en
ook steeds feedback gevraagd van collega’s. Daarmee houd je elkaar scherp
en blijf je voortdurend in beweging. Je creëert daarmee samen een energieke werkomgeving. Het heeft me ook veel zelfvertrouwen gegeven binnen
de organisatie. Ik ben bewust bezig geweest met het pakken van kansen. Ik
heb steeds een helder doel voor ogen gehad en heb me assertief opgesteld.
Je moet het leuk vinden om jezelf uit te dagen!
Ik ben nog jong en heb nog niet veel ervaringsjaren. Dat ik nu Implementatiemanager ben, komt denk ik vooral omdat ik het heb gedurfd. Als je laat
zien wat je kan, weten mensen wat je waard bent. Ik denk dat deze functie
mij daarom is gegund. Ik heb al tijdens het Traineeship laten zien dat ik gedreven ben, me volledig inzet voor
mijn werk en dat ik het met veel plezier doe. Wanneer je je doel scherp voor ogen houdt, is het niet moeilijk
om kansen te herkennen. Die moet je zonder terughoudendheid aangrijpen. Vervolgens kan je je kansen
steeds verder gaan zoeken. Wat je daarvoor nodig hebt? Om te beginnen een flinke dosis lef!”

Boekrecencies
IK.NL
Wie wil je zijn op Internet?

Debatteren om te winnen, de kunst van het
overtuigen

Auteur: Carlijn Postma
Uitgeverij: Haystack

Auteur: Roderik van Grieken, Arthur Noordhuis en Donatello Piras
Uitgeverij: Haystack

Het digitale tijdperk biedt
een overvloed aan kansen,
dus kun je er maar beter
voor zorgen dat je een
goede indruk maakt op internet. Maar zien anderen
je wel zoals jij jezelf graag
ziet?

Wil je dat luisteraars aan
je lippen hangen tijdens je
presentatie? Wil je geen
discussie meer verliezen?
Of wil je je baas imponeren met het marketingplan
dat je hebt geschreven?

In dit praktische boek
beschrijft Carlijn Postma,
bekend van Zakelijk twitteren voor beginners, hoe je een aantrekkelijke
online identiteit creëert. Niet door je mooier voor
te doen dan je bent, maar door actief te werken
aan een authentieke versie van jezelf op Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs en andere (sociale)
media.

Dan kun je wel een aantal tips gebruiken om je
overtuigingskracht tot grote
hoogte te laten stijgen. In
de kunst van het overtuigen
wordt ingegaan op de argumentatie, de persoonlijkheid van de spreker en het bespelen van de
emoties van het publiek. Hierdoor maak je als spreker de grootste kans om je publiek te overtuigen.
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Topmanager aan het woord

En de winnaar is.......

Marketing Director Marjolijn Blok, VNU Media

Over kansen gesproken: “In een korte periode is VNU Media van een traditionele uitgeverij omgevormd
tot het online mediabedrijf dat het nu is. VNU Media heeft het lef gehad om de online kans die ontstond
met twee handen aan te grijpen en een nr. 1 positie in de Recruitment en IT markt te veroveren.” Aldus
Marjolijn Blok Director Brand en Online Marketing bij VNU Media.
“Ik zie eerst de kans en daarna pas de belemmering. Een soort naïef optimisme. Mijn ouders
vertelden me als kind al dat je beter spijt kan hebben van iets dat je hebt gedaan, dan van iets dat
je niet hebt gedaan. Dat is in mijn hele leven bepalend geweest. Ik heb opleiding bijvoorbeeld altijd als
een kans gezien. En ik heb actief mijn vinger opgestoken als er een interessante functie vrijkwam.
Een doemdenker ben ik zeker niet.
Daar heb ik zelfs een lichte allergie
‘Doemdenkers leren denken in kansen,
voor. Ik zie juist overal kansen. Dat is
natuurlijk ook een gevaar. Je moet kandat vind ik een uitdaging.’
sen wel op hun waarde kunnen toetsen. Wat gaat het opleveren? Hoe verhoudt deze kans zich tot andere kansen? Je hebt naast primair enthousiasme ook realiteitszin nodig om
succesvol te zijn. Binnen VNU Media heerst een goede combinatie van ondernemerschap en realiteitszin.
Doemdenkers leren denken in kansen, dat vind ik een uitdaging. Ik probeer op een nette manier korte metten
te maken met een overdosis doemdenken. Ik geef tegengas op ‘ja, maars’ en spreek uit dat ik wil denken in
kansen. Je hoeft niet iedere doemdenker te veranderen in een kansdenker.
Doemdenkers brengen soms heel zinvol realisme in.
Ik stimuleer mensen om buiten de deur te kijken.
‘Ik weiger bitterheid of scepsis.’
Ga naar seminars, ga lunchen met vakgenoten, verruim je blik. Zo ontstaan de mooiste ideeën en
onverwachte samenwerkingen. Daarmee creëer je ook kansen. Als iemand een mooi idee heeft
zet ik alles in. Dan sta ik er volledig achter. Zonder ideeën geen vooruitgang. Natuurlijk heb ik
wel eens een campagne opgezet die achteraf niet effectief was. Of een samenwerking aangegaan die een mislukking bleek. Als je er achter komt dat je een verkeerde keus hebt gemaakt,
dan moet je de stekker er direct uit durven trekken. En dan niet bij de pakken neer gaan zitten en met zwarte pieten gaan schuiven. Dat ontmoedigt alleen maar voor een volgende keer.
Je trekt er lering en conclusies uit en dan ga je verder. Niet te lang achterom blijven kijken. Ik weiger bitterheid of scepsis.”

Topmanager Tips
“Om kansen te kunnen grijpen is het
belangrijk om aan te geven wat je
wilt. Daarvoor moet je jezelf goed
kennen en weten waar je goed en
waar je minder goed in bent. Bewust
omgaan met je eigen ontwikkeling.
Ik vraag veel om feedback, ook aan
junior medewerkers en probeer daar
altijd wat mee te doen.”
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“De waarde van kansen grijpen is
universeel, marketing is daarnaast
een heel innovatief vak. Binnen het
marketingvak is het nodig om continu te ontwikkelen en te vernieuwen
om succesvol te kunnen zijn.”

“De truc is om kansen op te kunnen sporen en er dan bewust
resources en tijd voor vrij te maken en het vervolgens een goed
onderbouwd vervolg te geven.”

Marjolijn is binnen VNU Media verantwoordelijk voor het merkportfolio, met onder meer de merken Intermediair, NationaleVacaturebank.nl, IntermediairPW en HR Base. Zij richt zich op de brandstrategy, media en PR, online marketing en marketing intelligence. Daarbij stuurt zij een team van zo’n 20 man aan.

Winnaar flowerbomb!
Bij Pure Talent kon je kans maken op het winnen van een flowerbomb voor
jou en je collega’s, door antwoord te geven op de vraag: ‘Waarom verdient
jouw team het om eens goed in het zonnetje gezet te worden?’
Na veel enthousiaste reacties is het team van Sandra Arkesteijn van Univé Verzekeringen, onverwacht overvallen met een bloemenzee op kantoor.
Sandra: “Omdat het team met onverminderd enthousiasme zich altijd meer
voorneemt dan ze eigenlijk aankunnen en verrassend genoeg, ook de meeste
van die bergen werk verzetten. Die extra (vrije) uren en inzet komen met name
door een goede teamgeest, passie, betrokkenheid, plezier en eenzelfde doel
voor ogen!”
Zo’n teamgeest verdient heel veel bloemetjes! Terechte winnaars vinden wij
van Pure Talent.

“Bedankt voor het bloemenbombardement! Ontzettend leuk idee.”
Sandra Arkesteijn, Segmentmanager Agrarisch Marktunit MKB
Univé Verzekeringen Assen.
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PURE COLUMN

Erik Snel is theatermaker
en artistiek leider bij
Theatergroep Aluin.

KANSEN VAN ALLE TIJDEN

Al eeuwen probeert de mens elke kans aan te grijpen om zijn positie te verbeteren. Wij juichen dat
doorgaans toe. Toch zijn er in het toneel maar weinig voorbeelden te vinden van een positief gevolg.
Van de oude Grieken tot aan Shakespeare staat
elke gegrepen kans zo’n beetje gelijk aan drama en
ellende. De overambitieuze hoofdpersoon jaagt
hoogmoedig zijn droom na en eenmaal vervuld ontpopt deze droom zich zonder uitzondering tot een
nachtmerrie. ‘Hoogmoed komt voor de val’.
Maar je kunt niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd
zijn. Het Koor (het volk) doet niet anders. Zoals hier
in Medea (van Euripides uit 431 vC.):

kan worden als hij eerst de Koning vermoordt. Een
buitenkans, zo vindt zijn vrouw. Zelf heeft hij het er
moeilijker mee. Hij is bang om het lot een handje te
helpen:
“De les van ’t bloed
Die we and’ren geven stort zich, nauw geleerd,
op ‘t hoofd van die ze gaf.” Scène uit Macbeth vertaald
door W. Courteaux

Macbeth doet het en krijgt gelijk. Hij wordt koning en
hij gaat er aan.

In het algemeen kunnen we dus zeggen dat ‘kansen
“Als ik maar in eenvoud veilig de oude dag mag berei- pakken’ er niet best vanaf komt in het wereldreperken. Evenwichtig en matig: de woorden zijn al mooi toire. Moeten we dan maar niets doen en de kanen niets is ook werkelijk zoveel waard voor een mens. sen voorbij laten gaan? Nee. We mogen blij zijn dat
Wie te hoog grijpt, verspilt toch zijn leven. Hij maakt al die helden en schurken al die kansen proberen te
een god kwaad en valt des te dieper.” Scène uit Medea grijpen want anders hadden we niet zoveel prachtig
toneel gekend. Er moet gehandeld worden anders zal
vertaald door G. Koolschijn
er geen conflict, geen tegenstelling, geen probleem
Ook bij Shakespeare is het grijpen van de kans die en daarmee geen verhaal zijn. En dat geldt natuurlijk
zich plotseling aandoet vaak het begin van de trage- ook voor ons leven. Als we niet handelen zal er niet
die. Hier wordt er niet gewaarschuwd door anderen veel fout gaan. Maar ook niet veel goed. Je kunt tenmaar vindt de tweestrijd vaak in het hoofd plaats. Zo- slotte beter spijt hebben van wat je gedaan hebt dan
als bijvoorbeeld in Macbeth, de veldheer die Koning van wat je gelaten hebt.

“Wat de klassiekers ons leren over...”
Benieuwd wat klassiekers kunnen vertellen over jouw organisatie
of vakgebied? Theatergroep Aluin brengt oude wijsheden in een
hedendaags jasje. “Wat de klassiekers ons leren over…” biedt een
verfrissende en scherpe blik op thema’s als leiderschap, sales en
verandering, op congressen, tijdens heidagen of aan de start van
een trainings- of veranderingstraject.
Interesse? Mail naar info@puretalent.nl of bel ons (030) 232 29 29.
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