Lotte Kerkhoven
Hoofd Communicatie a.i. bij Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
‘Ik ben erg gecharmeerd van de aanpak van Pauline. Dat heeft enerzijds met haar
als persoon te maken en anderzijds met haar aanpak. Pauline is een warme,
hartelijke, oprechte én directe vrouw die heel scherp ziet. Ze weet in zeer korte tijd je
kracht en je zwakke plek te benoemen op een doortastende maar veilige manier.
Pauline traint op vaardigheden, maar raakt daarbij ook aan iemands 'zijn', zonder dat
dat vervelend of zweverig is. Je wordt op een vriendelijke, maar directe manier
geconfronteerd met jezelf en daarbij voel je je veilig.’

Paul Hofman
Journalist/Auteur De roze moorden
‘Pauline van Aken weet uitstekend de juiste toon te treffen in haar trainingen: heeft
een goede kennis, is to-the-point en door het stellen van doelen voor haar studenten
weet zij de snelheid er in te houden, haar trainingen geven de cursisten
zelfvertrouwen en uit haar persoonlijke ervaringen als presentatrice weet zij als geen
ander wat valkuilen tijdens presentaties zijn. Haar kennis, plezierige trainingen en
persoonlijkheid staan garant voor succes. Paul Hofman Journalist
Gaykrant Presentator Radio Domino (www.radiodomino.nl) www.gk.nl’

Ivan Bartholomeus | Personal Branding
Brand Me Up: Personal en Company Branding™ Leren Profileren
‘Wil je boeiend leren presenteren gá dan naar Pauline. Ze heeft me nu twee maal
geïnspireerd en laten voelen hoe dat nu werkt. Als presenteren een sport is dan traint
ze jou naar die eerste plek. Sorry voor de andere presentatiecoaches in Nederland:
maar Pauline is de beste.’

De ondernemers vereniging
‘Pauline is een zeer gedreven professional in haar vak. Weet de spijkers op de kop te
slaan en communiceert enorm prettig, open en duidelijk. Ik heb van Pauline een
workshop bijgewoond en heb die als zeer plezierig mogen ervaren. Pauline is
"people person" en zou haar zeker aanraden als communicator en motivator.’

	
  

Eric Ligter
Manager at Wiver Logistiek uitzendburo
‘Ik heb de 3 daagse trainig presenteren mogen volgen. Dit heeft mij nieuwe inzichten
en vaardigheden gebracht waardoor ik nog slag vaardiger aan tafel mn gesprekken
kan voeren. Het is altijd goed om af en toe eens de spiegel voor te houden en naar
jezejf te kijken waar je je kan verbeteren omdat het gedrag is waar je je niet bewust
van bent.’
	
  

Joost Buitenweg
Owner, director, producer Pixelthis
‘Ik heb Pauline meegemaakt als een betrokken vakvrouw met emphatie voor de
mensen met wie zij werkte. Ze was steeds bezig om zichzelf en anderen te laten
groeien. Het is ook geen verassing dat zij naast haar werk als presentatrice ook
mensen coacht. Ik zou direct weer met haar samenwerken.’

Leo de Later
Founder of CorpTV & De Later Communicatie
‘Pauline heb ik leren kennen als een zeer toegewijde presentator die met grote
professionaliteit opereerde. Daarmee gaf ze het programma het juiste gezicht.
Pauline is daarnaast een plezierige collega om mee te werken. Met de goede
afwisseling van humor en ernst. Een teamworker die je graag aan boord hebt.’

Jean Mentens
Correspondent for De Volkskrant in the Caribbean
‘We waren op zoek naar een professional toen ons programma Actie Nieuws op de
piek was van het succes: zij is het toen geworden, ze heeft ons programma
gepresenteerd en heeft aan dat succes nog extra toegevoegd.’

Petra De Beij
Editor in chief MediaMol Bestuurslid Stichting R
‘Pauline is een uiterst gedreven presentatrice die zich inhoudelijk goed voorbereidt
op de onderwerpen in de uitzending. Bij Hart van Nederland zat ze helemaal op haar
plek. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is: Pauline is een prettig mens
om mee samen te werken!’

Peter Brinkman
Independent Broadcast Media Professional
‘Ik heb als eindredacteur van Hart van Nederland met veel plezier met Pauline
samengewerkt. Pauline is een enthousiaste en een prettige collega.’
	
  

