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HOE IS HET NU MET...

▲ Imagodeskun-
dige Zabeth van
Veen: ,,Ik help men-
sen zichtbaarder te
worden.’’ FOTO SASKIA

BERDENIS VAN BERLEKOM

O
p 7 december 2018 ver-
telde imagodeskundige
Zabeth van Veen over de
kersttrends van dat jaar.
Koperkleurige versierin-

gen, foute kersttruien en duurzaam-
heid bij het kiezen van een kerst-
boom en kerstverlichting waren
twee jaar geleden hot.

Wat zijn de trends dit jaar?
,,Er zijn allerlei trends. Zelf heb ik bij
toeval de kerstboom volgens de Gor-
geous Gold-trend, goud en wit, ver-
sierd. Ik houd van goud en mijn
dochter wilde wit; dat hebben we ge-
combineerd en dat blijkt trendy. Een
andere trend is Wild Glam, kerstbal-
len met dierenprints gecombineerd
met goud. De kleuren bruin en salie-
groen zijn ook in. En veren, pluimen
en grote bladeren in goudkleur ge-
spoten. Klassiek, groen en rood, kan
altijd.”

Hoe is het met de duurzaamheid?
,,Via ‘Adopteer een kerstboom’ kun je
een biologisch gekweekte boom hu-
ren, die na de kerst wordt herplant.
En het bedrijf Forest Wool recyclet
dennennaalden tot katoen en maakt
er kleding van.”

Zijn er ook trends in kerstpakket-
ten?
,,Ik zag een top 5, waarin reiskoffers
staan. Dat zou ik nu niet doen. Men-
sen die thuiswerken missen collega’s
en verbinding. Mijn tip is: probeer
het kerstpakket zo persoonlijk moge-
lijk te maken. Geef bijvoorbeeld een
set kwalitatief goede ‘oortjes’ in een
mooi doosje met het bedrijfslogo en
schrijf een persoonlijke boodschap
op een kaart, zodat medewerkers zich
gezien voelen.”

Jij bent imagodeskundige. Wat
heeft dat met kersttrends te
maken?
,,Mijn bedrijf heet ImagoMatch; dat
betekent dat het totale plaatje moet
kloppen. Van de match tussen de
binnen- en buitenkant van individu-
ele medewerkers tot de totale uitstra-
ling van het bedrijf. Inclusief de
kerstboom bij de entree en het kerst-
pakket.”

Wat doe je concreet?
,,Ik geef trainingen, lezingen, presen-
taties en coaching op het gebied van
personal branding, zichtbaarheid en

imago. Ik spreek voor zalen van vijf-
honderd man en ik coach mensen
individueel. Bijvoorbeeld werkne-
mers die niet op de juiste plek zitten
of mensen die heel goed zijn in hun
werk maar niet gezien worden, om-
dat ze weinig met profileren heb-
ben. Ik laat zien welke mogelijkhe-

den voor hen werken. In elk mens
zit een parel. Je moet iemand laten
ervaren dat hij de parel is, dan gaat
hij weer stralen.”

Is presentatie zó belangrijk?
,,Zeker, het gaat steeds meer om
beeld. Ik geef ook trainingen bij het
Erasmus Medisch Centrum en ik
merk dat hoogleraren zich, doordat
Diederik Gommers (intensivist bij
het Erasmus MC, red.) vaak op tv is,
realiseren wat zichtbaarheid kan
doen. Zij zijn heel goed in hun werk,
maar kunnen hun kennis niet naar
buiten brengen omdat ze te weinig
zichtbaar zijn. Daar help ik hen bij.”

Heb je een tip om de zichtbaar-
heid te vergroten?
,,Zorg dat je LinkedIn-profiel er
goed uitziet, met een goede profiel-
foto. In deze tijd is er minder gele-

genheid voor face-to-facecontact en
netwerken; daarom is een professio-
nele presentatie online des te be-
langrijker.”

Wat is het effect van corona op
jouw werk?
,,Mijn man en ik zijn beiden zelf-
standig ondernemer, en van fe-
bruari tot en met juni is mijn druk-
ste periode. Half maart was mijn
agenda ineens leeg en dat leidde wel
tot paniek. Gelukkig dachten klan-
ten met mij mee en mocht ik van
één van hen een studio lenen, zodat
ik online trainingen kon geven. Bij
een andere klant waar ik groepstrai-
ningen zou geven, kon ik mensen
individueel coachen. Daar was ik
heel blij mee. Al met al is de schade
te overzien en heb ik geen beroep op
de TOZO (steun voor zelfstandige
ondernemers, red.) hoeven doen.”

Je moet iemand
laten ervaren
dat hij de parel
is, dan gaat hij
weer stralen
—Zabeth van Veen

In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen
op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere
jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Zabeth
van Veen: ,,Het totale plaatje moet kloppen.”

Zabeth van Veen

Lutske Bonsma zoekt elke week
mensen op die in het nieuws waren.

Tips? Mail naar ac.redactie@ad.nl

▲ Via ‘Adopteer een kerstboom’
kun je een boom huren. 
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‘In elk mens zit een parel’


