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Christel Keizer - Director ASML Foundation

Het is bijzonder te zien welk effect het uitvoeren van vrijwilligerswerk heeft op
een team
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is haar missie en ze is continu
bezig met het beoordelen van nieuwe projecten en het stimuleren van de ruim
30.000 ASML-medewerkers die zich als vrijwilliger in te zetten. Christel durft
haar eigen behoeftes op de eerste plek te zetten. Ondanks de mening van
haar omgeving maakt zij ruimte voor dingen die zij leuk vindt. Een echte
inspirator.
Dominique Schreinemachers - Voormalig vlieger bij Defensie

Ik wist dat ik de laatste kogel voor mijzelf moest bewaren
Tijdens haar missie in Afghanistan werd haar helikopter met 10 man
achterin neergehaald door de Taliban. De minuten daarna waren slopend
en cruciaal. Haar échte missie startte al op haar 11e met een droom dat ze
later vlieger wilde worden bij Defensie. Altijd al een belangrijke keuze willen
maken maar ontbreekt het je aan vertrouwen en nét dat beetje hulp nodig?
Dominique neemt ons mee in haar levensloop, de keuzes die ze heeft
durven maken en verandert je mindset.
Annemiek van Poppel

Teamcoach & organisatieontwikkelaar

Fix the system, not the woman
Nog steeds zijn kansen voor Nederlandse vrouwen niet gelijk aan die van
mannelijke collega's. Denk aan de salariskloof (14%), geboorteverlof voor partners
en het invoeren van quota om meer vrouwen aan de bestuurstafel te krijgen. Op
basis van persoonlijke ervaringen schetst Annemiek hoe ongeschreven normen in
onze maatschappij de positie van vrouwelijke leiders beïnvloedt. Ze vertelt
waarom het zo moeilijk is, maar tegelijk ook noodzakelijk, om een nieuw systeem
te bouwen en waarom vrouwen in deze transitie een sleutelrol hebben.
Wendelien Wouters - Dagvoorzitter

Voor de camera en op het podium stroomt mijn energie vrijelijk
Snel en gevat, persoonlijk en warm zijn de eigenschappen die Wendelien
karakteriseren. Met haar creatieve stijl kan ze de zaal verbinden en de
onderwerpen toegankelijk maken, waarbij diepgang, sfeer en ontspanning
geboden wordt. Het event is voor haar geslaagd als jij na afloop geïnspireerd
bent en met nieuwe energie aan de slag kan!

Bringing out the best in people
Hebben we je interesse gewekt? Meld je dan snel aan op www.consultanshe.nl!

