Leiderschap
begint
bij jezelf.

Apollonia Dijksman van
Fisioterapia Rehabilitacion: ‘
het initiatief gaf een
verrassende dynamiek,
zowel in de groep als in
me/ons zelf. een positive
stewing force die het begin
kan zijn voor een mooie
versterking van ons
female leadership!’

Nederlandstalige ondernemende vrouwen ontmoeten
elkaar in Oliva op het allereerste Vrouwen Zaken Event.
Female leadership. Leiding geven aan je bedrijf, jezelf, je gezin. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat gaat ‘vanzelf’ goed en wat kan anders? Maar
vooral: wat kan je leren van andere vrouwen, dichtbij en ver weg? Dat was de rode draad van het allereerste Vrouwen Zaken Event 2018.

Espanolandesas
uit heel Spanje

Maar liefst 33 Nederlandstalige ondernemende vrouwen uit de regio Alicante
– Valencia maar ook uit Madrid, Sevilla en
Barcelona kwamen zaterdag 29 september naar Oliva om elkaar (beter) te leren
kennen, te versterken en te netwerken. De
bijeenkomst werd afgetrapt door de dagvoorzitter Margriet van Dorp waarna voormalig zakenvrouw van het jaar Jacqueline
Zuidweg de deelneemsters toesprak in een
persoonlijke videoboodschap. Opgevolgd
door een lezing met workshops door Heidi
Termorshuizen die liet zien hoe zij met
Microkrediet voor Moeders de allerarmste
vrouwen in Azië de kans geeft economisch
zelfstandig te worden en zo de leefomstandigheden van hun gezin te verbeteren.

Ans Rufi van weekblad
en boekhandel Hallo:
‘de grote opkomst
zakenvrouwen laat wel
zien dat er behoefte is
aan een event als dit.’

Dag comfortzone

Na het inspirerende verhaal over de Female
Leadership Journey die Heidi van Microkrediet voor Moeders samen met LAB voor
Leiders ieder jaar organiseert, werd de
groep ondernemende vrouwen uitgenodigd
de ‘comfortzone’ te verlaten met schrijf-

en ervaringsgerichte opdrachten die (niet
alleen) vrouwelijk leiderschap helpen
ontwikkelen. Tot slot werd het driegangen
diner in hotel Font Salada de gelegenheid
bij uitstek om de korte ontmoetingen door
de dag heen uit te diepen en mooie kaartjes
en verhalen uit te wisselen.

Mirjam Schut van
Amsterdam research:
‘door de openheid en
betrokkenheid van
iedereen was het een
enorm geslaagde dag.’
Pure winst

‘Je hoeft het niet alleen te doen’. Dat is
misschien nog wel de grootste winst die
de ondernemende vrouwen mee naar huis
namen na afloop van het event. Door je
dromen te uiten, je ideeën en obstakels met
anderen te bespreken, kom je verder dan
alleen. En zet je gemakkelijker de eerste
stap naar het verwezenlijken van je zakelijke
én persoonlijke ambities.

Vervolg inspiratie

Als het aan de deelneemsters van het eerste
Vrouwen Zaken Event ligt, is het niet de
laatste keer dat ondernemende vrouwen bij
elkaar komen. De behoefte om ervaringen
met elkaar te delen, elkaar te inspireren en
waar dat kan ook zakelijk vooruit te helpen,
wordt door iedereen gedeeld. Dát er een

vervolg komt, lijkt de organisatoren dan
ook een uitgemaakte zaak. Wanneer en in
welke vorm het tweede Vrouwen Zaken
Event plaatsvindt, is de nieuwe uitdaging
waar de organisatoren zich nu over buigen.

Vrouwen Zaken volgen?

Het eerste Vrouwen Zaken Event was vol voor
de organisatoren het wisten. Wil je op de hoogte
blijven om er op tijd bij te zijn volgende keer?
Stuur even een mailtje om de Vrouwen Zaken
Nieuwsbrief te ontvangen. Meer weten over de opzet
of de organisatoren van het Vrouwen Zaken Event
kan bij Angelique Boulonois, Margriet van Dorp
en Heidi Termorshuizen.
Angelique B. Boulonois BA
654 354 680
angelique@accountnet.info
www.accountnet.info
Margriet H. Van Dorp MBT
600 240 816
staphorstdorp@gmail.com
Heidi Termorshuizen
+31 621 473 900
heidi.casavalencia@gmail.com
www.casavalencia.info

