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BIO YASMINA FADLI 

Transformational Trainer * Empowerment Coach * Executive Consultant * Motivational 
Keynote Speaker 

 
 

Als transformationeel leider nodigt Yasmina individuen en organisaties uit om van een op angst gebaseerde 
benadering naar een op vertrouwen gebaseerde benadering te gaan. Ze is er sterk van overtuigd dat iedereen 
zijn doelen kan bereiken ongeacht je achtergrond of huidige situatie. Het enige dat nodig is, is toewijding en de 
moed en bereidheid om de reis naar binnen te maken en jezelf te ontdekken.  

Het is haar levensmissie om het leven van tieners, individuen en organisaties positief te beïnvloeden en hen te 
helpen hun schitterende toekomst te creëren door de activatie van het aanwezige potentieel mogelijk te maken.  

Met meer dan 30 jaar ervaring in de bedrijfswereld, waarvan 23 jaar in sales (ze was ooit de eerste vrouw die 
heftrucks verkocht in de haven van Antwerpen) en 15 jaar als empowerment coach, is ze wellicht de grootste 
cheerleader die je ooit zult ontmoeten.  

Gedreven door haar passie om impact te maken op de wereld, heeft Yasmina al duizenden mensen geholpen om 
groei en persoonlijk leiderschap te bereiken, zodat ze een invloedrijke impact op de wereld kunnen maken. Ze 
helpt haar cliënten om hun box te stretchen zodat er meer in kan: meer authenticiteit, grootser dromen, meer  
mogelijkheden, meer vertrouwen, meer fun en meer...  

Yasmina is toegewijd aan het creëren van betekenisvolle verbindingen en heeft een onverzadigbare honger om 
anderen te helpen hun volledige potentieel te activeren en een leven te leiden van voldoening, vreugde en 
vervulling.  

Ze is jouw superfood voor een betere jij. Een powervrouw, een energizer, een game-changer en een soul shaker.  
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PROJECTEN & EXPERTISE 
 

23 jaar ervaring in sales in een B2B omgeving 

Focus op groei voor individuen en organisaties, dat kan persoonlijke groei of bedrijfsgroei zijn. 

Levensmissie om jongeren in kwetsbare omgevingen te coachen en trainen zodat ze perspectief voor hun 
toekomst zien. 

Vanuit eigen ervaring aandacht voor een inclusieve samenleving waarin iedereen vanuit zijn unieke talenten 
kan bijdragen aan het grotere geheel. 

Sinds 2010 actief op het ‘Project Slagen’ bij het Koninklijk Atheneum Antwerpen, waarbij we vooral inzetten om 
jongeren te verbinden met hun identiteit en daardoor minder beïnvloedbaar te zijn voor negatieve externe 
invloeden. Zodat ze vanuit hun intrinsieke motivatie een mooie toekomst kunnen bouwen voor zichzelf. 

Januari 2020 – Communicatie coach voor Act4Change tijdens de Masterclass Energie 

 

Oktober 2020 – Voor Act4Change coachen van de Intriguing Introduction om jezelf en je project met impact 
voor te stellen. 
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November 2020 – Project in samenwerking met Keep Dreaming - How to turn your identity into your number 
one asset? 

 

 

September 2020 – ‘The Bra Experience – project’ (https://www.yasminafadli.com/the-bra-experience/) 

8/03/2021 - Gastspreker Internationale Vrouwendag Turnhout (https://www.internationale-
vrouwendag.nl/turnhout-webinar-8-maart-2021/) Webinar kan hier terug herbekeken worden 
https://vimeo.com/548439611/65577c0679 

2021 – School of Will - https://youtu.be/-OEbn7HHzQs 
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Sinds juni 2021 - Bestuurslid Raad van Bestuur LEVL 

2021 – Trailblazing Your Future programma – 3-maanden coachingsprogramma voor tieners in samenwerking 
met Scum Studios - https://www.yasminafadli.com/trailblazing-your-future/ 

07/04/2022 – gastspreker Let’s Blend Event 

 

 

 

SOCIAL MEDIA & ONLINE PRESENCE & PODCASTS 
Website: https://yasminafadli.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/yasmina.fadli 

Instagram: https://instagram.com/yasmina.Fadli 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/yasminafadli/ 

 

Podcast appearances: 

Yowah Radio: https://open.spotify.com/episode/49TH5TRolgfxzc3j5uBhth?si=d281cbf4ae95479c 

Invest in You: https://open.spotify.com/episode/1sLH88boQr8hQ0eLa3b1OJ?si=60fdddba89174f3e 

Relaas: https://open.spotify.com/episode/5OePwWgDgLsM207BhpQLtG?si=9df386c22a0c4c3d 

 https://open.spotify.com/episode/4Aqgv9hrqwGceDnMSC3CF9?si=3f0ae8f046734b65 

 https://open.spotify.com/episode/56umcYYvvVgSWjEulKPmdR?si=af998cbc17dc4dea 
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