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Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst

Zichtbaarheid in de politiek
Graag nodigen wij u uit voor een inspiratiebijeenkomst op donderdag 19 april 2018
in het provinciehuis van Drenthe. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het
Drentse stateninitiatief ‘Vrouwen Kiezen’ in samenwerking met Vrouwen van Nu
Drenthe. Het thema van de bijeenkomst is ‘Zichtbaarheid in de Drentse politiek’.
Programma

Workshops

Adres
Provinciehuis Drenthe,
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen

e Stule

Ontvangst
Welkomstwoord
Uitreiking Daisy Stork prijs
Lezing Els Kloek
Pauze
Workshopronde 1
Pauze
Workshopronde 2
Afsluiting met borrel

Foto: Lonnek

12:30 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 17:15
17:15 – 18:00

Workshop Zichtbaar in de politiek
Hedy d’Ancona (sociologe, sociaal geografe, politica en feministe)
was staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, lid van de Eerste Kamer voor de
PvdA en van het Europees Parlement. Daarnaast was zij aanstichtster
van de tweede Feministische Golf en oprichtster van OPZIJ.

Workshop Krachtig debatteren/presenteren
Psycholoog en politicoloog Marie-Anne van Reijen is zes jaar lag
raadslid geweest in Amsterdam en houdt zich als zelfstandige bezig
met diversiteit, gendergelijkheid en het stimuleren van de interesse
bij vrouwen voor politiek. Zij coacht tevens vrouwen in de politiek.

Aanmelden kan t/m 10 april via de
volgende link:
www.provincie.drenthe.nl/zichtbaarpolitiek

Workshop De Gunfactor
Gunfactor Verhoger Gertien Beijering is coach, trainer, professioneel spreker en auteur van de
boeken Opdrachten binnenhalen met de GunfactorVerhoger en Solliciteren
met de GunfactorVerhoger. In de workshop gaat Gertien in op het belang
van de gunfactor, de indruk die je bij anderen wil achterlaten en hoe je
daar nog meer invloed op kunt uitoefenen. De workshop kenmerkt zich
door veel anekdotes, voorbeelden en interactie met de deelnemers.
Als deelnemer krijg je praktische tips en handvatten waarmee je gelijk
aan de slag kunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de organiserende organisaties:
www.drenthe.nl/vrouwenkiezen
(of www.facebook.com/vrouwenkiezen);
www.vrouwenvannu.nl/drenthe

Workshop Laat je uitstraling voor je werken!
Marije Gerdes van Dap-Styling laat zien hoe je altijd een gepaste
uitstraling kunt neerzetten. Dit is een heel praktische workshop. We gaan
de invloed van kleur en kleding op je uitstraling onder de loep nemen.
Hoe kun je je doel bereiken door een kleine verandering? De ene keer
wil je er zakelijk uitzien, terwijl het de andere keer juist wat informeler of casual mag.

Wij hopen u te mogen
verwelkomen op
donderdag 19 april!

Workshop Vind jouw stem
Tijdens de workshop ‘Vind Jouw Stem’ ga je je eigen stem laten klinken door te gaan zingen!
Ook wanneer je nog nooit (in het openbaar) hebt gezongen is dit heerlijk.
Op basis van heel simpele zanglijnen laat docente Marike Broekema je
kennis maken met alle klanken in je lijf. Gekoppeld aan je chakra’s (je
energiepunten in je lijf) ga je voelen waar bij jou de spanning en óntspanning zit. Van daaruit leer je om met meer rust en beheersing te spreken in
het openbaar. Een must voor elke politica!

www.drenthe.nl/vrouwenkiezen
vrouwenkiezen
#100JVK

