Women’s World
De wereld is aan constante verandering onderhevig. We zien verschuivingen in
bedrijfsmodellen en een nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt met een
andere kijk op de wereld. Als onderdeel van deze nieuwe generatie hebben we een
hoop ideeën maar lopen daarbij tegen grenzen aan. Een gevestigde orde die
moeilijk in beweging te brengen is, een golf van burn-outs en een gemis aan
zingeving in werk. Hoe kunnen wij met elkaar het echte gesprek voeren over wat
we tegenkomen en wat er nodig is? En kunnen we zorgen dat onze nieuwe blik een
bijdrage levert in het vormen van de toekomst? Voor vrouwen lijkt daarbij extra
kans te liggen omdat er steeds meer aandacht komt voor meer vrouwelijke
waarden, zoals verbinding en intuïtie. Tijd dus om met elkaar aan de slag te gaan
om te ontdekken waar onze krachten liggen en hoe we deze kunnen versterken om
ze optimaal in te zetten!

“The World will be saved by the Western Woman”
The Dalai Lama

----------------------------------------------------------------------Ja dames, dat is nogal wat! Een grote uitspraak waarbij we benieuwd zijn of we
inderdaad een positieve bijdrage kunnen leveren.

------------------------------------------------------------------------Women’s World is een programma dat vrouwen rond de 30 bij elkaar brengt om
gelijkgestemden te verbinden en met elkaar te werken aan onze eigen en elkaars
uitdagingen. Hierin voeren we het echte gesprek met onszelf en met elkaar. Door
open met elkaar te verkennen: Waar loop ik tegenaan en wat kan ik daarmee
doen? Waar ben ik goed in en welke kansen zie ik om hier meer ruimte aan te
geven?
Het programma is gericht op:
-

Persoonlijke verdieping
Verbinding van vrouwen van
eenzelfde generatie
Bewustzijn vergroten van de
kracht en valkuilen van deze
generatie
Vergroten van je impact op je
omgeving

v Persoonlijke verdieping
Leer met een open blik naar jezelf te kijken.
Zet je oude gewoonten en denkpatronen
even stil en ontdek waar jij echt voor staat;
wat is jouw kompas? In een continu
veranderende omgeving is het belangrijk je
bewust te zijn van je waardes en
overtuigingen, om van daaruit te handelen
en keuzes te maken. Wanneer je dat doet is
je impact groter.
v Verbinding van vrouwen van eenzelfde generatie
Onszelf leren we vaak goed kennen in de interactie met anderen. Wanneer we
gevoelens van twijfel en oordeel los durven laten, kunnen we in open gesprek
verkennen waar we tegenaan lopen en hierin van elkaar leren.
Het programma heeft hiermee de wens een open en eerlijk netwerk van jonge
vrouwen te genereren die elkaar en zichzelf durven te ontmoeten en versterken.
v Bewustzijn vergroten
Als vrouwen van rond de 30 hebben we onze eigen uitdagingen. Onze generatie
wordt gekarakteriseerd als de burn-out generatie. Omdat we zo veel keuzes
hebben en constante prikkels (e-mail, appen, sociale media) vinden we het
moeilijk om rust te vinden en stil te staan. Momenten van reflectie zijn niet altijd
vanzelfsprekend. Daarnaast kijken we zo veel
om ons heen dat we niet snel tevreden zijn met
wat we hebben en blijven we zoeken of het
beter kan. We willen het niet altijd toegeven,
maar FOMO (Fear Of Missing Out) lijkt toch echt
een syndroom dat zich aan ons opdringt.
Buiten dat onze generatie soms zoekende is, zijn
we ook een generatie met veel creatieve ideeën
en hebben we minder gevoel bij hiërarchie
waardoor we makkelijk in staat zijn verbinding
te leggen door verschillende lagen heen. In de
huidige veranderingen is daar steeds meer
behoefte aan.
Daarnaast leven we als vrouw in een samenleving waar momenteel vooral
mannelijke waarden, zoals presteren en competitie, de boventoon voeren.
Belangrijke waarden die ons ver hebben gebracht, maar waar we nu een balans
lijken te missen. Een aanvulling is nodig. We zien langzamerhand de behoefte
ontstaan aan vrouwelijke waarden, zoals verbinding en intuïtie. Een uitdaging
waar onze generatie vrouwen een belangrijke invulling aan kan geven maar we
voelen ons nog niet altijd sterk genoeg om dit ook te doen.

v Impact vergroten op je omgeving
Als je je bewust bent van je kwaliteiten en valkuilen, kun je er vervolgens ook mee
aan de slag. Hoe kunnen wij vertrouwen in onze kwaliteiten en onze krachten
optimaal inzetten om de toekomst vorm te geven? Wat wil ik veranderen in mijn
eigen leven? Hoe ga ik dat aanpakken? En wat heb ik daarbij nodig?

Reacties uit vorige edities
‘Zo veel herkenning!’
‘Iedereen was zo open en eerlijk, heel ontwapenend. Door die sfeer kreeg ik nieuwe
inzichten. Dingen die ik eigenlijk al wist kregen eindelijk de ruimte.’

‘Bijzonder om ieders verhaal te horen; heel verschillend en tegelijk zo gelijkgestemd.’
‘Heel dichtbij mijn gevoel, er waren tranen van het lachen en tranen van emotie.’

------------------------------------------------------------------------Er ligt een speelveld waar nog een wereld te winnen valt. Welke kansen zie jij om de
toekomst, jouw eigen toekomst, positief vorm te geven?

------------------------------------------------------------------------Praktische informatie
Locatie: volgt
We maken doorgaans gebruik van een sfeervol,
basic huis dat wij voor deze dagen exclusief
huren. Het huiselijke gevoel en de directe
toegang tot de natuur leent zich goed voor ons
programma.
Datum 2018:
Start woensdag 14 maart om 18.45 uur (na avondeten) –
Eindigt vrijdag 16 maart om 17.00 uur
Prijs:
Wij rekenen de kostprijs voor de accommodatie, voorzieningen en eten. Voor de
facilitators rekenen wij vooraf geen prijs, maar vragen we je achteraf om een
bijdrage, door jou zelf te bepalen op basis van wat het voor jou waard is geweest.
De prijzen zijn exclusief vervoer naar locatie.

Om te zorgen dat iedereen voldoende aandacht krijgt en
niet alleen een individueel maar ook een groepsproces op
gang te brengen, zullen we op pad gaan met een kleine
groep. Daarom is er ruimte in het programma voor 6 tot 8
deelnemers. De kostprijs wordt lager naar gelang we de
locatieprijs door meer mensen kunnen delen.
Voorafgaand aan het programma wordt een aanbetaling
gevraagd à €100,-.
Facilitators:
Eveline de Wal
“Ik haal mijn energie uit het verbinden van mensen, met zichzelf en anderen, om ze te
motiveren en te inspireren om in dialoog verandering vorm te geven”
Sinds 2013 ben ik partner bij Flying Elephants. Mijn passie
en ervaring ligt bij het ontwikkelen en uitvoeren van
leiderschapsprogramma's en verandertrajecten. Dergelijke
trajecten heb ik onder andere gedaan voor organisaties als
Ahold Europe, Clifford Chance, Perfetti van Melle en
BrabantZorg. Tailor made trajecten waar telkens de
ontwikkeling van individuen, teams of de organisatie
centraal staat. Daarnaast ben ik mede-initiator van Young
Ones Trails en Women Wisdom Wilderness; leiderschapsreizen in de natuur voor
o.a. young professionals.
Contact: eveline@flyingelephants.nl of 06-11767582
Agaath Hermsen
“Mijn energie haal ik uit het inspireren en stimuleren van mensen. Dit doe ik vanuit
een liefdevolle verbinding”
Van nature ben ik een verbinder, bewust van de mensen om me
heen en in staat een vertrouwensband op te bouwen. Vanuit
een grote nieuwsgierigheid en met een hoop enthousiasme stel
ik vragen die prikkelen en stimuleren tot beweging. Door
ervaring als leidinggevende, projectleider en adviseur, bevat
mijn rugzak een hoop verrassende combinaties die ik graag
inzet. Momenteel geef ik als adviseur organisatieveranderingen
vorm en begeleid ik leiderschapstrajecten.
Contact: agaathhermsen@hotmail.com of 06-19870505

