
ZABETH VAN VEEN VOOR EVENT 
INSPIRATION DAYS 

Persoonlijke presentatie 

& de kracht van onderbewuste 
beïnvloeding  



IMAGOMATCH 

• Afstandelijk - Zakelijk
• Open
• Zacht - Lief
• Tikkeltje brutaal
• Nors

Eerste indruk  
Zabeth



Ken jezelf en  
geloof in jezelf

GELOOFWAARDIG & 
VERTROUWEN

Je eerste, tweede en derde 
indruk. 

Hoe stuur je het 
onderbewuste?



Van kenniseconomie



Naar beleveniseconomie

Jij bent het onderscheidend vermogen 
Authenticiteit —> geloofwaardig



• Presenteren van jezelf

• Tender en Pitch

      
         Eventmanagers - klanten - partners

Vertrouwen & gunnen 



Over Zabeth



Over Zabeth



Over Zabeth



OVER ZABETH







Over Zabeth



Over Zabeth



Over Zabeth



Over Zabeth



IMAGOMATCH 

Zabeth in  
de media











Online performance 

(*

De perceptie bepaalt….
De perceptie bepaalt 



IMAGOMATCH IMAGOMATCH PHOTOFEELER.COM

M.b.v. je foto

Sturen van het onderbewuste



3E EERSTE INDRUK

Voorstelrondje



Zabeth van Veen  l  3e eerste indruk



IMAGOMATCH IMAGOMATCH 

Eerste regel: 
Naam, functie, organisatie (eventueel aantal 
jaren ervaring in functie) 

Tweede regel: 
Vertel iets over je achtergrond of het werk 
wat je op dit moment doet: 
• Ben je net gestart, vertel dan b.v. ook iets over 

je vorige functie of je specialisatie of sector waarin 
je werkt of relevante nevenactiviteiten zoals 
training geven in je vak of leiding geven aan.  

• Het woord verantwoordelijk doet het in de 2e zin 
ook erg goed. 

• Je kunt je tweede zin gebruiken om je passie 
voor je vak toe te lichten of wat voor soort 
leidinggevende je bent, is ook goed. 

Derde regel: 
Is afhankelijk van de reden waarom je bij de 
meeting zit of kan een privé gerelateerde zin zijn. 
Maar je kunt ook iets vermelden over waar je 
afdeling voor staat of je vermeld hier je hobby’s 
of nevenactiviteiten die niet direct een functie 
hebben voor het werk.  

Probeer kleine tussenwoordjes, ik ben werkzaam of 
teveel ik te vermijden.  

Je hoeft niet volledig te zijn, als je ons 
nieuwsgierig of enthousiast maakt is ook goed.  

Heb je een andere manier om je voor te stellen, 
ook prima. Als het maar kort, kracht en to-the-
point is. 

3e eerste indruk | voorstelrondje



Ze moeten me nemen 
zoals ik ben

TWEEDE 
INDRUK

Tweede indruk:  
bij binnenkomst



IMAGOMATCH 

Communicatie is grotendeels 
gebaseerd op factoren als 
waarneming, perceptie en 
beeldvorming.

Tweede indruk 



Tweede eerste indruk

• Gelaatstrekken
• Kleur
• Kleding
• Kapsel
• Accessoires
• Non-verbaal gedrag
• Stem
• Geur
• Handdruk



IMAGOMATCH IMAGOMATCH 

Gelaatstrekken, 
vooroordelen en sturen 
van het onderbewuste
Zou je je geld toevertrouwen 
aan iemand met een 
betrouwbaar gezicht maar een 
slechte reputatie?

Universiteit van Warwick

Gelaatstrekken



Het onderbewuste sturen door kleur



IMAGOMATCH IMAGOMATCH 

Het onderbewuste 
sturen door 
baarden en kapsels

Baarden en kapsels



Accessoires

Invloed van accessoires



Het onderbewuste 
sturen door kleding

KLEDING

Kleding heeft effect op je 
psychologische mindset, maar nu 
blijkt ook dat wie zich formeel 
kleedt, ook tijdelijk op een andere 
manier denkt.

The Cognitive Consequences of Formal Clothing 
Abraham Rutchick, onderzoeker en professor in de 
psychologie in California State University, Northridge.

imagomatch.nl/onderzoeken

http://imagomatch.nl/onderzoeken


KLEDING

Kleding

Met welke locatiemanager ga je het liefst in zee?



Ik ben verantwoordelijk 
voor inspirerende events 
bij het Ministerie van 
Financiën . 



IMAGOMATCH IMAGOMATCH 

Uiterlijk en gedrag kunnen 
elkaar versterken en/of 
afzwakken.

Hoge- of lage status



Geloofwaardig, non-verbaal gedrag







Resumé

• Ken jezelf 
• Onbevooroordeeld 
• Kies je eigen stijl 
• Passend bij de gelegenheid 
• Overtuigend presenteren, 

ook van jezelf 
• Emotie & passie 
• Investeer in beïnvloeding 
• Lichaamstaal 
• Oefen je voorstelrondje 

tijdens de borrel



IMAGOMATCH IMAGOMATCH 

Zet jezelf eens op je prioriteitenlijst

www.imagomatch.nl

LinkedIn verzoek sturen mag altijd 

Zabeth van Veen 

http://www.imagomatch.nl


Wat straal jij uit?

• Wat wil je weten?
• Zou je haar je portemonnee 

toevertrouwen?
• Welke kwaliteiten denk je dat hij/zij 

heeft?



IMAGOMATCH 

Lees meer onderzoeken op 
imagomatch.nl/onderzoeken 

Promotie hangt ook af van kleding
Een op de drie managers laat een eventuele 
promotie voor een belangrijk deel afhangen van 
de kledingkeuze van een medewerker. Slechts 
zeven procent van de leidinggevenden zegt 
helemaal niet te letten op hoe medewerkers 
zich kleden. Nu zegt kleding natuurlijk niet 
alles, maar het speelt wel degelijk een rol. 'Het 
motto dat je je moet kleden voor de baan die je 
ambieert, is nog steeds van kracht', zegt Diane 
Domeyer, directeur van Office Team, het bureau 
dat onderzoek liet doen onder 150 topmanagers 
Amerikaanse bedrijven. 'Nu is kleding natuurlijk 
niet het enige waarop mensen worden 
beoordeeld, maar het speelt wel een rol. Bedenk 
dat je er met de juiste kleding beter uitziet 
en... dat is ook nog goed voor je 
zelfvertrouwen!

Een goede kledingkeuze kan zomaar 20% 
salaris meer betekenen
Nieuw onderzoek van de University of Chicago 
toont aan dat hoe je op je werk verschijnt, 
invloed heeft op je salaris. 14.500 werden 13 
jaar gevolgd nadat zij van school gingen. 
Wetenschappers interviewden in die tijd ‘de 
proefkonijnen’ en die kregen ieder een stijlscore 
mee. Hieruit blijkt dat mensen die zich beter 
kleden zo’n 20% meer verdienen dan de rest.

http://imagomatch.nl/onderzoeken


Einde


