
 

 

Kring SPARREN EN NETWERKEN  
 
In deze nieuw op te zetten kring staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. De VVAO 
draagt graag haar steentje bij om jouw positie als vrouw te versterken. 
 
Het doel 
Vrouwen vooruithelpen in hun carrière en de gelegenheid te bieden om te kunnen sparren. 
Vrouwen kunnen elkaars netwerk gebruiken, maar ook andere netwerken. Vrouwen 
kunnen elkaar inspireren. Intervisie, iemand kan een case inbrengen en de andere 
vrouwen denken mee.  
 
Tijdstip 
1 x per 6 weken  
Avond 20 - 22 uur  
 
Waarover gaat het  
Over je eigen carrière, of over thema’s die te maken hebben met je positie als vrouw in het 
arbeidsleven. Samen sta je sterker! Het kan gaan over netwerken, hoe vind je een 
sponsor, welke afspraken maak je thuis. Uit de werktrends van 2019 komen o.a. wat zijn 
de nieuwe banen en klussen, welke rol speelt vitaliteit en gezondheid, welke nieuwe 
vaardigheden worden verwacht van je behalve digitale: ook soft skills worden genoemd 
zoals timemanagement, mondelinge communicatie, leiderschap en schriftelijke 
vaardigheden. Vrouwen kunnen beter! De man/vrouw balans is in het arbeidzaam leven 
nog ver te zoeken. Of het nu gaat om salaris, of om vrouwen in het middensegment of aan 
de top. Vrouwen tussen de 35 en 55 jaar krijgen vaak meer oog voor deze scheve situatie, 
omdat ze zelf niet verder komen of omdat ze andere vrouwen zien vastlopen. 
 
Wat gaan we doen 

- Loopbanen bespreken/ intervisie 

- Employeren van vrouwen/ loopbaanbegeleiding/ springplank 

- Gezamenlijk boeken bespreken: bv het geheim van old boys network  

- 2 bedrijfsbezoeken per jaar  

- Gastsprekers en rolmodellen  
 
Hoe gaan we het doen  
In eerste instantie met zoom i.v.m. corona, en later bij iemand thuis. We kunnen om te 
beginnen met speeddaten, zodat we elkaar beter leren kennen. Ook is een belwandeling 
mogelijk.  
 
 
Waar  
We willen beginnen in Breda, Dordrecht en Rotterdam. En als er genoeg leden, we 
denken nu aan 6 voor een stad, dan splitst de kring zich af.  We beginnen het eerst in 
Breda.  


