Presenteert:
inspirerend evenement voor vrouwelijk leiders op
1 oktober 2009

‘Voluit jezelf: Leiderschap in deze tijd’
Niemand anders brengt wat jij bent.
Vrouwen naar de top? Glazen plafond? Ambitieus?
Er is veel aandacht voor deze onderwerpen. Vaak zetten wij vrouwen die discussie in het teken van verandering
buiten onszelf. Wat zouden mannen, directies, bedrijven of de overheid anders moeten doen om het voor ons beter
te maken. Of we praten over hoe we ons, als ondernemer of manager, zo aan kunnen passen dat we geen
‘blaffende kat’ worden maar ook niet te hard m(i)auwen...

Dit evenement gaat over hoe je juist VOLUIT JEZELF kunt zijn en waarom dat zo gewenst is.

Programma
14.30
15.00
15.10
15.25

17.45
18.00
19.00

Ontvangst
Opening
Inleiding op het thema vanuit economisch perspectief
Prof. Dr. Esther-Mirjam Sent
Presentatie en workshop
Voluit jezelf: sterk in jouw schoenen
drs. Els van Asperen en Kimberleigh Pasterkamp
Cadeautje!
Culinaire netwerkborrel* met Mirna Boomaerts Couture
Afsluiting

*Bij mooi weer buiten!

Na afloop ontvang je een leuke verrassing en een kortingsbon van Mirna Boomaerts t.w.v. € 35!

Locatie
Het sfeervolle, eigentijds verbouwde klooster ZIN, omgeving Den Bosch. Direct aan de A2, afslag Vught.
Zie ook www.zininwerk.nl.

Aanmelding en kosten
Je kunt je tot 25 september 2009 aanmelden via voluitjezelf@jane.nl. Het deelnamebedrag is € 150 euro (excl. BTW), dit
dient op uiterlijk 27 september 2009 te zijn bijgeschreven op rekening 1444.71.108 t.n.v. Wonderful at Work in Oss.
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor aanvang van het evenement. Daarna wordt bij afmelding 50% van de kosten in
rekening gebracht en 100% in geval van afwezigheid zonder afmelding. Zijn er uitzonderlijke omstandigheden, neem dan even
contact op.

VOLUIT JEZELF!
Waarom dit evenement?
Wij organiseren dit evenement voor vrouwelijk leiders uit alle maatschappelijke sectoren, omdat er dringend behoefte is aan
originaliteit en echtheid. We komen maatschappelijk en in bedrijven niet verder als we ons allemaal aanpassen aan wat er al is,
denken vanuit oude kaders, doen wat anderen doen, nog harder doen wat in het verleden heeft gewerkt of verkondigen wat
anderen zouden moeten doen. Verschil maken door wie je bent. Jij kunt het ook!

Presentatie en workshop “Voluit jezelf: sterk in jouw schoenen”
Ieder mens is bijzonder en kan unieke waarde toevoegen aan een team, een afdeling en een organisatie. Ook als zelfstandig
ondernemer maak je persoonlijk en zakelijk verschil door wie je bent. Tijdens de workshop gaan we in op vragen als:
− Hoe bewust ben jij je van jouw persoonlijke kracht? Hoe krijg je hier meer inzicht in?
− Hoe kun je jouw eigenheid voluit vrij zetten in je organisatie en op de markt?
− Wat weerhoudt jou om jouw eigenheid zichtbaar te maken?
− Hoe begeleid je anderen in hun bewustwording?

De organisatoren
Els van Asperen (drs. Economie en Personeelwetenschappen) is een eigentijdse vrouw met een
missie. Na een management carrière bij Philips, Campina en HJ. Heinz startte zij in 2008 haar
eigen bedrijf Wonderful at Work. Zij richt zich er op leiders vrij te zetten zichzelf te zijn en
daarmee impact te hebben op hun onderneming en de maatschappij. Vrouwelijke leiders hebben
momenteel haar speciale belangstelling. In plaats van zich aan te passen, kunnen vrouwen een
voortrekkersrol vervullen in de nieuwe economie. Els coacht leiders, geeft lezingen, workshops en
trainingen en publiceert regelmatig opiniestukken.

Kimberleigh Pasterkamp (Psychologe en Informatiekundige) is gecertificeerd coach van Jane®
Management Consultants. Zij is opgegroeid in Zuid Afrika en heeft na haar studie gedoceerd
aan de Universiteit van Pretoria. Kimberleigh heeft een passie om leiders te ondersteunen om hun
eigenheid te ontdekken en zichzelf te ontplooien. Door haar rol binnen diverse (internationale)
bedrijven is ze meer en meer gaan beseffen dat authentiek leiderschap door ‘voluit jezelf te
(kunnen) zijn’ een sleutel is tot innovatie, ontplooiing en groei voor mens én organisatie.

Gastsprekers
Esther-Mirjam Sent is Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zij heeft onder meer de Gunnar Myrdal prijs ontvangen voor één van haar boeken
en recentelijk mengde zij zich in de discussie over topvrouwen middels een opiniestuk in De Volkskrant
(30 juni 2009).

Tijdens de culinaire netwerkborrel is Mirna Boomaerts Couture aanwezig. Voor vrouwelijk leiders die hun
eigenheid tot uitdrukking willen brengen, ontwerpt Mirna een persoonlijk, uniek dames maatpak. De
perfecte pasvorm is gebaseerd op traditioneel vakmanschap en de kleding wordt geheel op maat gemaakt
in Mirna’s atelier in Zevenbergen. Ze gebruikt uitsluitend stoffen van hoge kwaliteit.

www.wonderfulatwork.com

www.jane.nl

