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Beïnvloeden

Je wordt vierentwintig uur per dag geconfronteerd met
beïnvloeding. In reclames, in relaties, vriendschappen, door
je baas, via je collega’s, van je medewerkers....

Wat is beïnvloeding? Het wordt vaak gezien als een woord met een rare
smaak. Een fenomeen dat veelal een negatieve associatie kent. Maar
beïnvloeding kan juist ook positief gebruikt worden. Is het niet juist mooi
om een genie te worden in positieve beïnvloeding? Op zo’n manier dat
een ander je er dankbaar om kan zijn. Als een onverwachts cadeautje,
waar je de mensen om je heen mee verrijkt?
In deze totaal vernieuwde editie van de Pure Paper, pakken we eens flink
uit met alle vormen van beïnvloeding. Laten we het nieuwe jaar ingaan
met deze positieve munitie, verras de wereld om je heen en zet hem
tegelijk naar je hand!
Pure Talent wenst je een verrijkend en verrassend Nieuwjaar!

Wietske

De talentvolle vrouw
De inspiratiekalender van …. Stephen Covey
Verkrijgbaar bij Bol.com
Inspiratie kunnen we allemaal gebruiken; we omringen ons
graag met mensen die ons inspireren. Maar nog belangrijker is
het dat we manieren vinden om onszelf te inspireren. Deze kalender helpt u daarbij: elke dat leest u een gedachte, een tip of
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leren luisteren? Geef elke dag een moment van reflectie
cadeau.

Workshop: Assertiviteit
“Nee!”
Ook weleens moeite met het uiten van je mening of ‘nee’ zeggen? Bij de workshop “Nee!” draait alles om
assertief optreden; je leert op een prettige wijze voor jezelf opkomen en zelfbewuster optreden, met respect
voor de ander.

Workshop: Persoonlijke effectiviteit
“IK!”
Wie kent het niet: dat heerlijke gevoel van ergens helemaal in op te gaan. In de workshop “IK!” leer je hoe je
dit gevoel kunt creëren, je eigen grenzen herkennen en vasthouden. Een absolute aanrader als je altijd het
meeste uit jezelf wilt halen! Meer informatie? www.puretalent.nl

Op het eerste gezicht
Pure Column - Mandy Schram
Hoe zit het met de eerste indruk
die jij maakt? Weet je dat van
jezelf? Weet je zeker dat je alleen
je mond open hebt tijdens eten en
praten? Of dat je er niet bijloopt
alsof je auditie doet voor de
hoofdrol in de nieuwe musical
Quasimodo? Of dat je broekspijpen niet net zo hoog staan als
het water in de Kelder van Jort?
Tenslotte… You never get a second
change for a first impression.
Ik weet nog goed hoe ik mijn
vriendje voor het eerst zag staan:
lekker, zelfverzekerd, stoer, maar
totaal onbenaderbaar. Het heeft
een jaar geduurd eer we elkaar
voor het eerst echt spraken; ik
maak namelijk ook een angstaanjagende eerste indruk. En niet
alleen omdat je als barvrouw bijna
per definitie een onweerstaanbare
status toebedeeld krijgt, maar ook
omdat mijn uitstraling nogal eens
(abusievelijk natuurlijk) voor hooghartig en streng wordt aangezien.

Ook hordes vriendinnetjes vonden
me op het eerste gezicht geen
schattig meisje, terwijl ik eigenlijk
een 3 minuten gekookt eitje ben.
Niet de perfecte eerste indruk dus,
maar ik ben me er wel van bewust
en weet er mijn voordeel mee te
halen. Ik word namelijk vrij zelden
niet serieus genomen en ik kan het
me veroorloven om lief en aardig te
zijn zonder dat iemand me ondersneeuwt en met een piste bully
aanstampt.

De ingrediënten van succesvol ondernemen
Topmanager aan het woord

Igor Milder: ‘Creëer Authenticiteit’
Strategy Director Lostboys
Interview - Marco Barneveld
Reclame drijft op beïnvloeding.
Beïnvloed het publiek zó dat het
denkt dat jouw product, jouw dienst,
jouw bedrijf het mooiste, beste,
hipste, duurste, meest exclusieve is.
En dat ze jouw spulletjes wil, nee
moet, kopen. Het liefst in grote
hoeveelheden. Tenminste, dat is de
meest gebruikelijke opvatting. Igor
Milder (36), strategy director bij
internetbureau Lostboys, denkt daar
anders over.
Reclame is beïnvloeden?
“Ik geloof niet in beïnvloeden. Zo werkte reclame in de jaren ’80 en begin ’90.
TV was het medium waarmee je het publiek bereikte. Je sprak ongevraagd
tegen ze. ‘Koop mijn boter!’, ‘koop mijn wasmiddel!’. Massamedia werd
gebruikt om mensen te foppen. Dit oude model gaat eraan, werkt niet meer.
The TV Industrial Complex is broken, zegt marketing goeroe Seth Godin. We
leven tegenwoordig in een connected wereld. Het publiek is dankzij internet
niet meer te foppen. Men weet eerder of een product goed is dan dat wij
reclame kunnen produceren. Marketeers kunnen niet meer aansmeren, maar
moeten authenticiteit creëren.
Hoe bereik je dan toch je publiek?
“Consumenten zijn tegenwoordig de goden en de bedrijven schreeuwen om de
schaarse aandacht van de goden. Zo trek je volgens mij de aandacht. Creëer het
paradijs voor de goden, geef de goden invloed op alles, geef ze goddelijke
service en wees gelijkwaardig met de goden. Maar geef vooral toegevoegde
waarde. Zonder toegevoegde waarde overleef je niet.”

Tip
14 - 15 Maart

De 11e Nationale Carrièrebeurs, het grootste
carrière-evenement van Nederland met de
beste werkgevers. Maak kennis met ruim
300 topwerkgevers en onderwijsinstellingen
en laat je laten informeren over jouw
carrièremogelijkheden.

AGENDA
Congres
Lekker werken
31 Januari 2008
www.output.nl
Congres
Mentale Fitheid
12 Februari 2008
Beatrixgebouw Utrecht
www.rpms.nl

Workshop: Time management

“Tijd is geld!”

Hoe word ik een RAT?
Auteur: Joep Schrijvers
Boekrecensie - Chantal van den Berg
‘Dus als je een rat bent, gehoorzaam je aan je
meest innerlijke wet.’
Je leeft het leven en belichaamt in je vriendelijkheid,
in je hufterigheid, in je openlijke strategieën, in je
ondergrondse calculerende gevechten niets anders
dan… de wil tot macht. Met Nietzsche mag je
eindelijk zijn die je altijd al bent geweest: een
‘asshole’. Je afwijking blijkt norm te zijn.

Als een Russische spion in de koude oorlog betreed je het strijdperk. Je zoekt uit
wie je tegenstanders zijn, wat hun zwakheden zijn, en hoe je ze snoeihard
onderuit kunt halen. Als een ware strateeg, ga je te werk. Gewapend met
manipulatieve middelen, uithoortechnieken en een aanvalsplan kun je gecalculeerd aan het werk gaan. Denk meerdere stappen vooruit. ‘All is fair in love and
war.’ En dat is precies wat het is. Je gaat niet ‘gewoon’ naar je werk, je betreedt
het strijdtoneel. Het enige wat tussen jou en je doel staat, zijn een paar mensen.
En die mensen zijn er om te kneden, te manipuleren en uit te schakelen.
ISBN: 9055 942 553

Heb je ook een over volle “to do
list” en een uitpuilende agenda?
Doe meer met minder tijd, en
minder stress. Dat is de kern van
Time management. In deze
workshop worden er ‘trics en
trucs’ uitgelegd hoe je het meest
efficiënt met je tijd om kunt gaan!

Workshop: Omgaan met stress
situaties en conflicten

Kado Tip
“Van ruilen komt huilen”

Een moeilijk gesprek, slecht
nieuws brengen, het zijn allemaal
zaken waarbij de emoties vaak
hoog op lopen. Wat is een constructieve manier om deze emoties te kanaliseren? In de workshop “Van ruilen komt huilen”
wordt
uitgebreid
aandacht
geschonken aan omgaan met
lastige situaties.

Kindsoldaten
In Mei 2007 hielp Pure Talent Gin Mooy met haar masterproject om voormalig kindsoldaten in Sierra Leone te sponsoren in hun scholing. Het project was zo succesvol,
dat Gin en Wietske (eigenaresse van Pure Talent) hebben besloten het project in
een stichting onder te brengen.
In November 2007 was Pure Chance
een feit. Als stichting helpen we exkindsoldaten in Sierra Leone hun talenten te ontplooien. Financieel, maar ook
met raad en daad. Pure Chance hielp in
2007 al 22 voormalig kindsoldaten.

Sierra Leone
Leiderschap
Charles Koning
Business Development Manager KPN
Interview - Sjors Kuijs
Charles Koning (46) is Business Development Manager bij KPN én
freelance trainer op het gebied van marketing, dienstenmarketing
en verandermanagement. Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Open
Universiteit Nederland met zijn onderzoek naar 'Leiderschapstijlen’
voor de opleiding ‘Verandermanagement’.
Hoe zou jij leiderschap verwoorden?
“Leiderschap is contextgebonden. Het maakt nogal uit op welk niveau de leider opereert,
operationeel of hoog in de top. Het is in ieder geval zo dat in elke organisatie het vermogen
tot veranderen van organisatie en individu gestimuleerd en begeleid moet worden. Het feit
dat veranderingen orde van de dag zijn, vereist een cultuur die hierbij past. In ieder geval
past het niet in de cultuur als men spreekt over de ene verandering die de verandering opvolgt en dit in een negatieve context plaatst. Daarnaast hebben leiders een visie en weten
door hun persoonlijke betrokkenheid met de medewerkers de organisatie enthousiast te
krijgen om deze visie te realiseren.”

Er is zoveel geschreven over leiderschap, wat is de toegevoegde waarde van jouw onderzoek?
“In mijn onderzoek is gezocht naar de leiderschapsactiviteiten die bepalend zijn voor succesvolle leiders die veranderingen in moeten
zetten of leiden. Het onderzoek laat zien dat leiders op lagere niveaus andere kenmerken hebben die doorslaggevend zijn dan leiders
op de hogere niveaus. Dit onderscheid is niet eerder gemaakt.”
Wat kenmerkt goed leiderschap?
“In relatie tot het feit dat elke leider vaardigheden moet bezitten om de organisatie continu aan
te kunnen passen aan de marktontwikkelingen zijn de volgende eigenschappen voor een leider
belangrijk; Leiders moeten vooral sturen op een werkklimaat dat veranderingen als normaal
beschouwt en accepteert, hetgeen ook tot besef moet leiden dat werkklimaat zelf aan veranderingen onderhevig is. Voor de leiders aan, of dicht bij de top gelden dat zij de organisatie moeten kunnen motiveren om mee te gaan met de verandering, en taken en verantwoordelijkheden
maximaal delegeren aan het onderliggende kader. Voorwaarde hiervoor zijn de traditionele
waarden van visionair leiderschap. De leiders die met de uitvoering zijn belast moeten vooral
goed zijn in het overtuigen van de medewerkers dat er een dringende reden en noodzaak is
om te veranderen en moeten de voortgang van de verandering strak in de gaten houden.”

“Leiders moeten sturen
op een werkklimaat die
veranderingen als
normaal beschouwt.”

Pure Chance
De eerste publieke geldinzameling en de officiële lancering van stichting Pure
Chance, vonden plaats op 24 November in Den Haag, met een heuse kunstexpositie.
De bezoekers legden samen 470 Euro bij elkaar, wat werd verdubbeld tot een rond
bedrag van 1.000 Euro door Henkjan de Krijger en Henri de Jong, eigenaars van
mijndomein.nl en punt.nl.
In 2008 gaat Pure Chance er twee keer
zo hard tegenaan, en hopen we dat we
tenminste het dubbele aantal exkindsoldaten naar school kunnen sturen.
Help je mee? www.purechance.nl

Kunstexpositie
Een sociaal beïnvloedingsproces
Wat kunnen managers doen in hun ontwikkeling om dit te bereiken?
“Besef van het belang van leiderschap en verandering is uitermate belangrijk, maar dat is een
dooddoener. De hedendaagse manager moet beseffen dat een organisatie een samenstel is
van resources. De mensen in de organisatie moeten zich een beeld vormen van de visie van de
organisatie. Toetsing van de onderlinge beelden continu moet plaatsvinden om de organisatie
in de juiste richting te ontwikkelen. Twee kenmerken zijn hierin cruciaal, communicatie en
begrip van de continue veranderende organisatie.”
In hoeverre is leiderschap een beïnvloedingsproces en hoe kun je dat beïnvloeden?
“Leiderschap is een sociaal proces van beïnvloeding. Om leiderschap aan te slingeren, is er
altijd een leider nodig. Deze leider zorgt voor een cultuur waar leiderschap als proces in kan
bestaan. Iedereen toetst ook of zijn mentale beeld klopt met ideeën van anderen, en draagt
die visie weer uit. Het klimaat waar veranderingen in kunnen gedijen wordt niet alleen door de
leider uitgedragen, iedereen draagt hierin zijn steentje bij. Leiderschap is een cultuur.“
Welke manier van leidinggeven sluiten aan op het onderwerp klantgerichtheid?
“Als een organisatie niet klantgericht is, moet je je
afvragen of dit een bewuste keuze is, of dat het
“Leiderschap is een
leiderschap ontbeert. In de huidige tijd ervaren veel
bedrijven dat ze wel klant- of marktgericht moeten cultuur, en een proces.”
zijn, anders worden ze ingehaald door de concurrentie. Het switchgedrag van de consument is hoog,
dankzij de mobiliteit en de ‘ver-internettisering’ van
de markt.”
Welke gouden tips heb je voor de Pure Paper lezende manager?
“Ten eerste: Zoek verbetering van succes in de zachtere waarden van leiderschap. Communicatie is waarschijnlijk de meest harde waarde die je hierin kunt onderscheiden. Ten tweede:
Zorg dat semantiek en begrip bij elkaar komen. Vraag eens naar de betekenis van een bekend
begrip in je organisatie aan verschillende medewerkers. In een beheerorganisatie is dit
experiment bijvoorbeeld gedaan op het begrip beheer. Het is onwaarschijnlijk hoeveel verschillende antwoorden dit inhoudelijk opleverde. Zit je organisatie op één denklijn? In woord
vaak wel, maar in begrip? Denk dan nog eens aan de gemeenschappelijk gedragen beelden die
een visie moeten uitstralen en je organisatie richting moeten geven in de verandering.”

Droomdoelstelling 2008
Pure Spirit - Lizzy Plug
Mijn droom is een mooi, klein, lief huisje gevuld met liefde en
gezelligheid.
Waar eenieder zich thuis kan voelen en waar je omarmd wordt
met een warme deken van liefde en spiritualiteit.
Een huisje waar ik tot mijn recht kom, waar ik me thuis voel, en
verder kan dromen. Om mijn volgende droom waarheid te laten
worden, bij te stellen en te vernieuwen.
Quote van Paul Coelho, ‘De Alchemist’;
“Als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te
zorgen dat je je droom verwezenlijkt.”

“Klacht de baas!”
Uitgangspunt bij deze workshop is dat medewerkers op adequate wijze kunnen reageren
op klachten door het gebruik van positieve
beïnvloedingsstijlen.
Word iedere situatie de baas!

Ik sta nu op het springmoment om mijn droom te verwezenlijken.
2008 here I come!

Lizzy

“Koning klant!”
Bij klantgerichtheid en service verlening
draait het allemaal om één ding: “Zorg dat de
klant zich gezien voelt!” In de workshop
'Koning Klant' gaan we concreet aan de slag
hoe je vanuit je eigen functie èn binnen de
organisatie waarin je werk nóg service
gerichter kan handelen.

Pure Talent wenst je...
Een verrijkend en verrassend Nieuwjaar!
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