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Van links naar rechts: Justiënne de Lange, Hanneke
Westerop, Marijke van der
Velde en Christine Filip.

DAMES OPGELET:
Ladies First biedt netwerkkansen
voor vrouwen met ambitie
VIER VROUWEN, ÉÉN VISIE EN ÉÉN DUIDELIJK DOEL VOOR
OGEN: EEN SUCCESVOL ZAKENNETWERK OPZETTEN VOOR
DAMES MET AMBITIE. LADIES FIRST WERD VORIG JAAR
OPGERICHT DOOR MARIJKE VAN DER VELDE, CHRISTINE
FILIP, JUSTIËNNE DE LANGE EN HANNEKE WESTEROP. ZELF
HEBBEN ZIJ HUN SPOREN AL RUIMSCHOOTS VERDIEND IN
DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING. EN NU BIEDEN DEZE ‘FIRST
LADIES’ OOK ANDERE VROUWEN DE KANS MET ELKAAR
ERVARINGEN UIT TE WISSELEN EN KENNIS TE DELEN.
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p het kantoor van Marijke
van der Velde worden we
allerhartelijkst ontvangen.
Hier zijn de afgelopen tijd plannen gesmeed, kregen ideeën vorm en werden
er kansen voor vrouwen gecreëerd. De
stichting Ladies First is opgericht door
vier zeer karaktervolle dames, ieder met
een jarenlange ervaring in een specifieke
branche in de zakelijke dienstverlening.
Zo geeft Hanneke Westerop met haar
gelijknamige bedrijf training en advies
aan leidinggevenden, verzorgt Justiënne
de Lange van Lange Support het gehele
marketingtraject voor grote organisaties
en is Christine Filip onder de naam
QMI VBO-makelaar onroerende zaken
en financieel adviseur. Voorzitter van
Ladies First, Marijke van der Velde,

maakt zich al 25 jaar verdienstelijk met
de innerlijke en uiterlijke verzorging van
mensen via haar opleidingsinstituut/modellenbureau Avantgarde. Het zijn vier
verschillende vrouwen afkomstig uit
diverse sectoren, maar zij hebben één
gezamenlijk doel voor ogen: vrouwen
met ambitie steviger op de zakelijke
kaart te zetten! “En hoe kan dat beter
dan vrouwen met elkaar in gesprek te
laten gaan, waarbij zij van elkaar kunnen
leren?”, aldus Marijke. “Zakelijk succes
is immers ook sterk afhankelijk van de
ervaring die je opdoet, de kennis die je
gaandeweg vergaart en natuurlijk de
mensen die je kent. Met Ladies First
proberen we dat nu te bewerkstelligen
door zakenvrouwen samen te brengen
tijdens inspirerende bijeenkomsten.”

RUGZAK VOL ZAKEN
GEVARIEERD PROGRAMMA
De initiatiefneemsters van Ladies First
Dit jaar organiseert Ladies First een vijfkennen elkaar al geruime tijd. Hetzij
tal bijeenkomsten in Auberge de Kievit.
uit een eerdere samenwerking, hetzij
De bijeenkomsten worden altijd in een
uit een ander netwerk. Alle vier hadden
sfeervolle setting gehouden, beginnend
de dames echter het idee dat een breed
met een buffet en eindigend met een
platform voor vrouwen met ambitie ont- informele borrel. De thema’s variëren,
brak in de regio Den Haag, Rotterdam
maar één ding hebben de bijeenkomsten
en Amsterdam. “Er zijn natuurlijk wel
gemeen: ze moeten gesprekken op gang
een paar zakennetwerken voor vrouwen, brengen tussen deelneemsters. “Zo hebmaar het is opvallend hoe weinig divers
ben we in januari de eerste bijeenkomst
deze zijn”, vertelt Hanneke. “Meestal
gehouden over inspiratie”, vervolgt Hanzijn het netwerkclubs voor startende
neke. “Hierbij werden de deelnemers in
zelfstandig ondernemers, of het betref- groepjes verdeeld en moesten zij onder
fen netwerken die puur gericht zijn
meer aan de hand van een speciaal
op een specifieke branche. Wij waren
kaartspel inschatten hoe de andere deelvan mening dat juist de diversiteit van
nemers in elkaar steken. Dit leidde tot
beroepsgroepen én de ervaring van de
interessante en soms zelfs onverwachte
zakenvrouwen een waardevolle bijdrage
resultaten. Door op deze manier een
kunnen leveren. Het gaat er om dat je
onderwerp nader te belichten geef je
écht wat kunt brengen en halen in een
de deelnemers de mogelijkheid dieper
dergelijk zakennetwerk. Alleen zo kun
met elkaar op de zaken in te gaan. De
je een breed platform creëren en verder
volgende keer wordt het thema mediagroeien in je zakelijke successen.” Dit
tion uitgelicht. Tijdens deze bijeenkomst
gezegd hebbende konden verdergaande
wordt besproken hoe je het beste uit
ideeën en plannen uitgewerkt worden. je zaak haalt en op welke wijze je met
Vorig jaar zag Ladies First het daglicht en
conflicten om kunt gaan. Zo komen er
meldden de eerste deelnemers zich aan. iedere keer onderwerpen aan bod waar
Via boeiende bijeenkomsten en lezingen
alle deelnemers − ongeacht de branche
geeft Ladies First deelnemers de gele- − inspiratie uit putten en de opgedane
genheid om met elkaar ervaringen uit te
kennis eventueel toe kunnen passen
wisselen. Een passieve houding past niet
tijdens de dagelijkse werkzaamheden.”
in dit netwerk. Christine: “Het is natuurTHEEKRANSJE ZONDER KLETSPRAAT
lijk wel de bedoeling dat de deelnemers
een gezamenlijke bijdrage leveren aan
Na dit inspirerende gesprek kunnen
de kwaliteit van de bijeenkomsten. Zij
we alleen maar concluderen dat Ladies
vormen immers de belangrijkste inspi- First een boeiend zakennetwerk is voor
ratiebron.” Een rugzak met zakelijke
vrouwen die de weg naar succes alleen
bagage is dan wel handig, zogezegd.
nog maar versterkt. En toegegeven,
Het is dan ook niet voor niets dat Ladies
de dames kunnen praten zoals alleen
First gekozen heeft voor een netwerk
vrouwen dat kunnen en de gezelligheid
waarbij de deelnemers minimaal vijf
mag dan ook zeker niet ontbreken, maar
jaar relevante werkervaring hebben en
een theekransje is Ladies First zeker niet.
in de praktijk dus ouder zijn dan dertig
Integendeel. Hier worden opdrachten
jaar. “Daarbij hebben we ons niet alleen
gegund en successen (maar natuurlijk
beperkt tot zelfstandig ondernemers”, ook gemiste kansen) met elkaar gedeeld.
aldus Justiënne. “Ook leidinggevenden
Wilt u uw netwerk vergroten, inspiratie
en vrouwen die een beslissende rol heb- opdoen, ervaring uitwisselen met anben binnen grotere organisaties zijn bij
dere ambitieuze dames en interessante
ons van harte welkom. Onze deelnemers
bijeenkomsten volgen in een sfeervolle
variëren dan ook van notarissen, advo- ambiance? Dan bent u bij Ladies First
caten en consultants, tot detaillisten, aan het juiste adres. Meer informatie is
mediators en managers. Het gaat om de
te vinden op www.ladies-first.biz.
kruisbestuiving waarbij je daadwerkelijk
iets voor elkaar kunt betekenen.”
Tekst: IRENE DE MURALT Fotografie: NICO ORIE ■
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DEELNAME EN BIJEENKOMSTEN
Ladies First organiseert elk jaar een
aantal boeiende bijeenkomsten waar
de ondernemende vrouw inspiratie uit
kan putten en kennis en ervaring kan
uitwisselen met andere ondernemende
dames. De Voor 2007 staan nog de
volgende bijeenkomsten gepland:
• 30 mei: Styling en presentatie
• 12 september: Vrouw en macht
• 14 november: Leiderschap
Alle bijeenkomsten van Ladies First
worden dit jaar gehouden in Auberge
De Kieviet in Wassenaar. Bent u
geïnteresseerd in deelname aan een
netwerk waar de ondernemende vrouw
centraal staat? Heeft u minstens vijf jaar
ervaring als zelfstandig ondernemer of
manager? Dan is Ladies First vast het
juiste zakennetwerk voor u. Voor €
135,- per jaar kunt u deelnemen aan
alle reguliere bijeenkomsten van Ladies
First. Uw bijdrage wordt onder andere
besteed aan de organisatie van bijeenkomsten en de pr van Ladies First.
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