Uitnodiging
Op donderdag 13 september organiseert OTIB, in
samenwerking met OOM, OOC en WePowerPeople,
een landelijke bijeenkomst voor vrouwelijke
ondernemers en HR-medewerkers in technische
bedrijven.
Bent u ondernemer, mede-eigenaar of HRmedewerker? En wilt u als vrouw meer impact in
de typische mannenwereld binnen technische
bedrijven? Ga dan met ons en andere vrouwen in
gesprek over

‘Female impact!’
bij Innovam in Nieuwegein. De inloop is vanaf
10.30 uur en om 11.00 uur starten we met het
programma.

Programma:
11:00 uur Start
Onder leiding van dagvoorzitter Anne VerbokkemOerlemans van WePowerPeople start het programma
met een korte workshop over het Person Effect:
welk kenmerkend persoonlijk effect hebt u als vrouw
op uw omgeving door uw verbale en non-verbale
communicatie? Bent u zich bewust van hoe anderen
u zien en ervaren en wat u daarvan kunt leren over
uw invloed en leiderschap?

11:30 uur Ellen Bos
Ellen Bos is trainer/coach en heeft als ondernemer
de overstap gemaakt van een vrouwenwereld (de
kappersbranche) naar een typische mannenwereld,
de installatietechniek. Zij vertelt u met veel
enthousiasme over haar ervaringen met hoe je in
een situatie die je overkomt omzet naar een situatie
waarin je je invloed en vrouw zijn inzet.

12:30 uur Lunch
Rond 12.30 uur nemen we een uur de tijd om
met elkaar te lunchen en met andere vrouwen te
netwerken. Tijdens deze pauze kunt u in een korte
een-op-eensessie bij Anne Verbokkem een
persoonlijk advies krijgen over uw eigen Person
Effect. Durft u het aan?

13:30 uur Sascha Bloemhoff
Rallycoureur Sascha Bloemhoff komt vertellen over
haar spannende rallyervaring door mee te rijden met
het eerste vrouwenteam in de Rally van Marokko en
wat haar dit leerde over voorbereiden, focus, werken
onder hoogspanning en impact hebben als vrouw in
deze op en top mannenwereld van de rallysport.

14:30 uur Proeverij
We sluiten de dag rond 14.30 uur af met brouwerij
Gebrouwen door Vrouwen. Zij komen vertellen
over hun brouwerij en laten u natuurlijk hun biertjes
proeven.

15:00 uur Borrel
Om 15.00 uur eindigt het programma.
Voor de liefhebber is gelegenheid om verder te
proeven van het bier, te genieten van een hapje en
nog even na te praten.

Deelnemen?
Schrijf u dan snel in op:
www.wepowerpeople.nl/femaleimpactevent
Wij hopen u op 13 september te ontmoeten!

