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inspiratiesessies
panelgesprek
speeddates

Inspiratiesessie
Op deze avond nemen inspirerende vrouwen en
mannen je mee in hun reis naar wat zij betekenen
in een samenleving die minder hiërarchie kent en
waar de verbondenheid van het individu met
anderen lijkt te vervagen.

Wat voor beeld hebben zij bij vrouwelijk leiderschap?
Waar
zijn ze tegenaan gelopen?
Wat
hebben de ervaringen hen geleerd?
Wat
is hun boodschap aan de wereld?

Hoe zijn ze gekomen waar ze nu zijn? Wat hebben ze gedaan of
juist achterwege gelaten? Het gaat niet alleen om de tegenslagen maar
vooral om de successen! Het wordt een inspirerende avond die jij
zeker niet moet missen! Deze inspiratiesessie staat open voor vrouwen
en mannen. Luister naar de verhalen, netwerk met de andere
aanwezigen en laat je vooral inspireren.

16.00 Inloop met een broodje

PROGRAMMA

16.30 Verwelkoming door moderator Simone van Trier en Vivian Heijnen
Hoofd Brusselse Campus Universiteit Maastricht
16.35 Wil Foppen Prof. Dr. Strategic Leadership
'Damned if you do, doomed if you don't'
Er is veel gezegd en geschreven over ongelijke kansen voor vrouwen.
Waar mannen voor een carrière gaan, is er voor vrouwen vooral werk.
De tegenwerking is systemisch en systematisch. Nadere analyse laat
zien hoe vrouwen door moeten gaan om ook carrière te maken.
17.10 Linda Ruiters HR Topmanagement ABN-AMRO Bank
Hoe ziet vrouwelijk leiderschap in de financiële wereld eruit; waar is
zij tegenaan gelopen. Wat zijn successen? Welke stappen moeten
vrouwen nog zetten?
17.30 Tafelgesprek over de facetten van vrouwelijk leiderschap en hoe je
jezelf succesvol kan neerzetten.
Pauline Smeets Concerndirecteur Mondriaan, voorzitter FAM!,
Raad van Toezicht DaCapo college
Karin van der Ven Directeur Jules Group
Karin Straus Consultant Rieken & Oomen
Lies Wesseling Prof. Dr. Centre Gender and Diversity
Universiteit Maastricht
Anita Eberson-Lamers Sectorhoofd Staf politie eenheid Limburg

18.15 Korte pauze
18.30 Verdieping met een speeddateronde, 3 x kwartier
Karin Straus Consultant werving en selectiebureau Rieken & Oomen
Pauline Smeets Directeur Mondriaan
Trudie Severens Bestuurder Sevagram
Wil Foppen Professor strategisch leiderschap
Anita Eberson-Lamers Sectorhoofd Staf politie eenheid Limburg
Karina Lemmens Advocaat Thuis en Partners advocaten
Linda Ruiters HR Topmanagement ABN AMRO Bank
Marlies Heeringa Initiatiefnemer Inspiratiehuis
Lies Wesseling Directeur Centre Gender and Diversity
Karin van der Ven Directeur Jules Group
Ingrid Schäfer-Poels Sectorhoofd district Parkstad politie eenheid
Limburg
19.30 Afsluiting met netwerkborrel

