
Vidarte Zomer Plaza

Ja, nu sta ik er echt, zoals ik ben. 

 
Na mijn opleiding bij Vidarte wist ik dat ik iets met die kennis en ervaring 

wilde doen. Van thuis uit al werd mij duidelijk gemaakt dat de eerste indruk 

belangrijk is. Dat zit in mijn systeem. Mijn interesse in mensen en wat hen 

beweegt, in combinatie met de manier van kleden en gebruik van kleur, 

maakt dat ik me met imago coaching als een vis in het water voel. Dit is 

precies wat ik voor ogen heb met Indruk met LeF. 

( https://www.indrukmetlef.com) 

 

wat ga je doen op de Vidarte Zomer plaza: 

 

Het doel van de introductie is dat je je bewust wordt van het feit dat een eerste indruk altijd 

gemaakt wordt. Overal en altijd. Feit is ook dat je succesvoller overkomt en serieuzer genomen 

wordt als je meer aandacht besteedt aan jouw houding, zelfvertrouwen en je uiterlijke 

verzorging. Je voelt je ook beter als je er goed uitziet. Voel je je een keer niet happy? Dan trek je 

gewoon iets vrolijks aan en je humeur klaart op. Het innerlijk en uiterlijk beïnvloeden elkaar. 

Lichaam en geest zijn één. 

 

Wat gaan we doen? Ik laat je zien hoe een eerste indruk ontstaat. Wat is jouw persoonlijke stijl? 

Met welke kleuren krijg jij een stralend uiterlijk? Ik help je op weg naar een treffende eerste 

indruk die perfect bij jou past. 

 

WORKSHOP

Mijn missie is zorgen dat jij je op het best laat zien. Een eerste indruk maak je namelijk maar één 

keer. Keer op keer wordt weer duidelijk dat het maken van een goede eerste indruk werkelijk van 

invloed is op hoe mensen op je reageren. Je kunt er niet omheen. 

Ik weet dat ik jou kan helpen de beste versie van jezelf te ontdekken. Zelfverzekerd en stralend te 

zijn. 

Heb jij LeF? Ik ga graag de uitdaging met je aan. Enthousiast, gedreven, bevlogen, professioneel 

en oprecht betrokken. 


