
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VROUWELIJK TALENT IN DE SCHIJNWERPERS 

 

Het is weer tijd voor een inspiratie 
boost! 
 
 

Om meer gelijkheid op de arbeidsmarkt te 
bereiken is, naast wetgeving, ook een 
combinatie van bewustwording en kansen nodig.  
Nog te veel vrouwen werken in kleine 
deeltijdbanen en zijn daardoor niet economisch 
zelfstandig en nog te weinig vrouwen zijn in 
topfuncties werkzaam. 
 
 
De economische zelfstandigheid en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen zijn een blijvend 
onderwerp van debat.  Mag arbeidsparticipatie 
een vrije keuze zijn of weegt ook het 
maatschappelijk en economisch belang altijd 
mee?  
 
 
Op donderdag 19 januari, op onze 
Nieuwjaarsontvangst, nemen experts en 
ervaringsdeskundigen ons mee in hun visie op 
economische zelfstandigheid van vrouwen en 
verkennen we samen een breed scala aan 
praktische actieplannen.  
Daarmee kunnen vrouwen bewuste keuzes 
maken om hun talent in te zetten en kansen 
optimaler te benutten.  
 

UITNODIGING 
NIEUWJAARSONTVANGST 

Donderdag 19 jan 2016 
Deelname is gratis, aanmelden verplicht 
info@famnetwerk.nl  
0475 33 24 91 
 

LOCATIE 
Foroxity Filmarena  
Kazerneplein 4 Roermond 
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VROUWEN VERDIENEN 8% MINDER DAN 
MANNEN IN GELIJKE FUNCTIE 
 

VROUWEN GAAN ER 23% OP ACHTERUIT 
BIJ EEN SCHEIDING, TERWIJL MANNEN ER 
7% OP VOORUIT GAAN.  
 

30% VAN DE MEIDEN TUSSEN 14 EN 17 
JAAR OUD VERWACHT FINANCIEEL 
AFHANKELIJK TE WORDEN LATER 

Elisa de Groot van IN TOUCH 
WOMEN Resource Management 

verzorgt de interactieve lezing ‘Over 
de ongeschreven regels van het 

spel’ over de ontwikkeling van 
vrouwelijk vermogen om invloed uit 

te oefenen in de organisatie  
waar je werkt.  

 

De bijeenkomst wordt afgesloten met 
de masterclass ‘Minder 

onderhandelen, meer overtuigen’ 
door Ilona Eichhorn van Debat.nl 

over ‘verdiepen in de ander  
en meebewegen’. 

 

TRENDS OP HET GEBIED VAN ARBEID & VROUWEN 

Michel van Smoorenburg  
Senior arbeidsmarktadviseur UWV 

Pauline Smeets 
Voorzitter FAM! 

Initiatiefnemers VisieVrouw 
Chayenna Theunissen 

Denise Hendriks 
Marit Schreurs 

 

                       PROGRAMMA 
 

16.00 Registratie en ontvangst met koffie en 
thee  

 
16.30 Opening door dagvoorzitter Simone 

van Trier  
 

16.35 Welkomstwoord door Pauline Smeets, 
voorzitter FAM! 

 
16.45 Interactieve lezing ‘Over de 

ongeschreven regels van het spel’ door 
Elisa de Groot van In Touch Women 
Resourcement 

 ‘Over het ontwikkelen van vrouwelijk 
vermogen om invloed uit te oefenen op 
de organisatie waar je werkt ‘ 

 
17.45 In gesprek over trends op het gebied 

van arbeid & vrouwen met Michel van 
Smoorenburg, de blogdames Chayenna 
Theunissen, Marit Schreurs, Denise 
Hendriks, en Pauline Smeets 

  
18.15 Netwerkpauze  
 
18.45 Masterclass ‘Minder onderhandelen, 

meer overtuigen’ door Ilona Eichhorn 
van Debat.nl  

 Verdiep je in wat de ander belangrijk 
vindt zodat je daar later met jouw 
argumenten op kan inspelen en zo 
iemand verleiden om jouw kant van het 
verhaal te zien. 
 

19.45          Netwerkborrel 
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