
1111     Kijk mensen aan als je met hen praat 

2222     Geef constructief feedback, waar de ander iets van leert 

3333     Neem de telefoon op met een open toon,  
en spreek een vriendelijk voicemailbericht in 

4444     Deel complimenten uit 

5555     Doe iets onverwachts voor iemand anders 

6666     Spreek positief over anderen, altijd! 

7777     Geef mensen het gevoel dat ze welkom zijn 

8888     Groet mensen op straat 

9999     Heb belangstelling voor wat een ander zegt 

10101010     Geef twee visitekaartjes. Eén om door te geven 

11111111     Draag flatterende kleding 

12121212     Plaats een representatieve foto op je LinkedIN profiel 

13131313     Stel mensen aan elkaar voor als je denkt dat ze iets  
voor elkaar kunnen betekenen 

14141414     Loop rechtop 

15151515     Zorg dat je goed in je vel zit 

16161616     Schrijf je resultaten op een lijstje en lees het regelmatig 

17171717     Versterk je expressie met een beetje make-up 

18181818     Vertel verhalen over je projecten en resultaten 

19191919     Stem je kleding af op de gelegenheid 

20202020     Ga op tijd naar de kapper 

21212121     Stap elegant je auto uit 

22222222     Beveel jouw beste leveranciers bij anderen aan 

23232323     Doe wat je hebt beloofd, of kom terug op je belofte 

24242424     Neem een bloemetje mee en schrijf iets hartelijks  
op het kaartje 

25252525     Moedig anderen aan  

26262626     Deel regelmatig complimenten uit 

27272727     Vraag iemand iets voor jou te doen 

28282828     Stuur een link door naar degene die er iets aan heeft 

29292929     Onderhoud je netwerk op jouw unieke manier 

30303030     Kijk vriendelijk 

31313131     Volg een presentatietraining 

32323232     Bekrachtig de mensen om je heen 

33333333     Luister naar anderen zonder oordeel vooraf 

34343434     Stap dagelijks buiten je comfort  zone.  
Zo rek je hem langzaam maar zeker op 

35353535     Bedank een klant voor een aankoop of opdracht 

36363636     Knip een interessant krantenartikel voor iemand uit  

37373737     Luister met je hart 

38383838     Draag kleuren die je prachtig staan, niet alleen zwart 

39393939     Schrijf een aanbeveling voor iemand op LinkedIn 

40404040     Spreek luid genoeg, zodat je verstaanbaar bent 

41414141     Bedank mensen die iets voor je doen, hoe klein ook 

42424242     Waar ben jij speciaal in? Zet dat in je LinkedIn profiel 
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