Themabijeenkomst van 25 april 2008

“Imagine No Limits”
Stel je eens voor dat je elke dag volledig je talenten gebruikt…
”Heb je het gevoel dat je veel meer kunt, dan eruit komt? Wil je meer erkenning van je
talenten (kwaliteiten) door je omgeving? Erken je je eigen talenten wel voldoende?”
Het draait om het zichtbaar maken van je kwaliteiten en je authentieke persoonlijkheid, welke
dienen te leiden naar voldoening, zelfontplooiing en positionering.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de vermeende tegenstellingen tussen
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Veel vrouwen zijn geneigd om hun vrouwelijke
kwaliteiten minder prominent op de voorgrond te plaatsen, dit in tegenstelling tot hun
mannelijke collega’s. De uitspraak “ik voel dit zo” wordt nog steeds verwezen naar de
regionen van vaag vrouwelijk gezweef. Toch is het voelen en de vrouwelijke intuïtie een niet
te onderschatten kwaliteit. En er zijn er meer. Wat kunnen vrouwen doen om zich minder
snel te conformeren, niet langer te denken dat ze pas hogerop komen als ze zich vooral
mannelijke kwaliteiten aanmeten door de vrouwelijke te onderdrukken? Hoe kunnen vrouwen
de kracht van hun eigen kernkwaliteiten meer gebruiken om zich te profileren en vanuit
kracht, in plaats vanuit aanpassing, met mannelijke collega’s samen te werken?
De bijeenkomst is gericht op vrouwen, maar mannen die nieuwsgierig zijn naar vrouwelijke
kwaliteiten zijn van harte welkom.
Aan bod komen de volgende onderdelen:
Wat zijn volgens de maatschappelijke normen specifiek vrouwelijke en mannelijke
kwaliteiten?
Wat is vrouwelijke kracht en wat is de waarde daarvan in leiderschap en
management?
Hoe kan een vrouwelijke leiderschapsstijl een aanvulling zijn op een mannelijke
leiderschapsstijl?
Hoe effectief gebruik je vrouwelijke krachten zoals intuïtie?
Hoe maak je jouw vrouwelijke inbreng op de werkvloer zichtbaar?
Waarom de arbeidsmarkt vrouwen nodig heeft!
Datum: vrijdag 25 april 2008.
Tijd: 13.30 – 18.00 uur.
Locatie: Regardz Airport Hotel Rotterdam aan de Vliegveldweg 59-61 in Rotterdam.
U kunt hier de routebeschrijving bekijken.
Deelname aan deze themabijeenkomst bedraagt € 45,- per persoon.
U ontvangt een toegangsbewijs na overmaking van dit bedrag op
postgironummer 5134135 ten name van Ad Femini vóór 22 april 2008.
Na afloop van de bijeenkomst is er een optreden van Izaline Calister.
Zij weet traditionele muziek uit Curaçao geniaal te combineren met
jazzklanken. Zij zal begeleid worden door Rob Elfrink op gitaar.
U bent van harte welkom om informeel nader kennis te maken met de
andere deelnemers aan de workshop en met de mensen van
Ad Femini. U kunt zich hier online aanmelden voor de themabijeenkomst of bellen naar
Ad Femini op telefoonnummer 010 - 415 18 97.
We hopen u graag te zien op vrijdag 25 april 2008.
Met vriendelijke groeten,
Ad Femini

