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Vrouwelijk Leiderschap
GA MEE EN DENK EN
DISCUSSIEER MEE OVER:
Verbinden, is dat typisch

vrouwelijk?
Wat is het Nieuwe Vrouwelijke
Leiderschap?
Mannen hebben ook kinderen!
Hoe belangrijk is jouw netwerk?
Zijn dit de tijden van
verandering?
Kan alles wel duurzaam?

women only

BEN JIJ DIE VROUWELIJKE LEIDER DIE NOG
VERDER WIL GROEIEN?

www.studiumtravel.nl/ceo4you

Alles in de trein
In een speciale vergader-treincoupé reis je,
samen met 25 andere vrouwelijke leiders, over
alle provinciegrenzen heen. We stappen op in
Utrecht en we stoppen pas in Vlissingen, in
Groningen of in Hengelo. In de trein, die alleen
voor ons rijdt, zit een restauratiewagen, alleen
voor ons.
En.....women only. Je overnacht in een
uitstekend hotel, maar pas na een heerlijk
gezamenlijk diner in een top en trendy
restaurant.

Aan de hand van belangrijke maatschappelijke vraagstukken leer je op diverse wijze
de verbindingen te leggen en tegelijkertijd doe je inzichten op over jouw stijl van
leidinggeven.

3 Topvrouwen

Grenzen verleggen

Laat je inspireren door
3 topvrouwen om jouw
vrouwelijk leiderschap
nog krachtiger neer te
zetten.
Wil jij je netwerk uitbreiden met
topvrouwen uit het Nederlandse
zakenleven?

Berlin, november 1989

GRENZEN VERLEGGEN!
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3 TOP CEO's

Vrouwelijk DNA
Het leggen van verbindingen is niet eenvoudig,
omdat er vaak onzichtbare grenzen zijn. Met
elkaar ga je de uitdaging aan om die grenzen op
te zoeken en ze te verleggen.
Juist in een tijd waarin de veranderingen elkaar
in een onnavolgbaar hoog tempo opvolgen, is
het belangrijk om de juiste verbindingen te
leggen. Verbindingen tussen de organisatie- en
de afdelingsdoelstellingen, tussen de
organisatie en haar medewerkers, tussen
organisaties onderling, tussen de organisaties
en haar klanten, tussen de technologie en de
behoefte van de klant. Nieuwe beroepen dienen
zich aan. Dit tijdperk vraagt om leiders die in
staat zijn de juiste verbindingen te leggen. Een
kwaliteit die met name bij vrouwen in het
DNA zit.

Wie zijn dan die toppers?
Nog onder voorbehoud!
Marjan van Loon,
President
Directeur Shell
Nederland

Herna
Verhagen,
CEO PostNL

All-in
All-in betekent: de exclusieve treinreis (eigen
trein voor deze groep), de workshops met de
Top CEO's voor € 1.795,- (excl. btw).
Alle catering, diner en overnachting in
uitstekend hotel voor € 295,- (excl. btw).

Marlies van
Wijhe, CEO Van
Wijhe Verf BV

Sonja Stalfoort, Dagvoorzitter

Artikel in MT

Whats In It For Me?
NA DEZE TREINREIS:

ben je geïnspireerd om jouw vrouwelijk
leiderschap nog impactvoller in te zetten.
heb je kennis omgedaan hoe
verbindingen te leggen bij belangrijke
vraagstukken en
heb je je netwerk verder uitgebouwd met
vrouwelijke topleiders .

Vrouwelijk leiderschap brengt
andere en nieuwe inzichten, die
we in deze tijd hard nodig hebben.
Management Team reist met
ons mee. Van de conclusies en
ideeën uit de discussies op de
maatschappelijke thema’s, maken
zij een mooi artikel. Hiermee
kunnen we Nederland inspireren
met nieuwe inzichten en
vrouwelijk leiderschap nog verder
op de kaart zetten.

www.studiumtravel.nl/ceo4you

