
Ik geloof dat de tijd rijp is om voor 
vrouwen meer bewustzijn te creëren 
voor wie we zijn en wat wij kunnen. Het 
concept van Women Unlimited gaat in op 
behoefte van vrouwen in Amersfoort en 
omgeving elkaar te ontmoeten, te onder-
nemen en te versterken in verbindende 
activiteiten. Women Unlimited vindt het 
belangrijk dat vrouwen in hun kracht 
komen te staan en wil letterlijk vrouwen 
aan elkaar verbinden en daarmee bijdra-
gen aan empowerment en participatie 
van vrouwen in de samenleving.  
 
 In het eerste deel van het forum zullen 
een aantal inspirerende en motiveren-
de presentaties de revue passeren. De 
spreeksters zijn vrouwen die een belang-
rijke positie hebben bereikt in organisa-
ties en in de samenleving waarvan de 
invloedssfeer ver reikt ondanks allerlei 
tegenslagen zoals vooroordelen, politie-
ke spellen, machtsverhoudingen.

Het tweede deel van het forum behan-
delt een belangrijk thema, namelijk de 
lage arbeidsparticipatie van vrouwen uit 
andere culturen. Een lage arbeidspar-
ticipatie betekent immers economisch 
afhankelijkheid, onvoldoende kennis van 
de Nederlandse taal en maatschappij en 
het ontbreken van een sociaal netwerk. 
Deze vrouwen lopen daarmee het risico 
om in een isolement te raken. Het forum 
beoogt hier wat aan te doen tijdens het 
event maar ook in de maanden voor en 
na het event.
 
Wij nodigen van harte alle vrouwen uit 
die geloven in deze visie, om deel te 
nemen aan het forum.

Caroline Nijland

Namens de programmacommissie,
Programmadirecteur Women Unlimited 
/ Directeur Helios Infinitas

HET NIEUWE PARADIGMA VOOR HET 
“EMPOWEREN” VAN VROUWEN

Vergroot je kansen 
op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling, 
werk en inkomen 

Matchen van vrouwen die 
werken met vrouwen die 

ook graag zouden werken of 
zich (verder) zouden willen 

ontwikkelen
 

(coachings-/buddytraject)

Award-uitreiking aan 
3 vrouwen voor hun inzet in 
de maatschappij, de politiek 

of het bedrijfsleven in 
Amersfoort en omgeving

In de maanden voor en na het 
forum: workshops/trainingen 
voor vrouwen voor persoon-

lijke ontwikkeling en het 
opzetten van een bedrijf.

PROGRAMMA
13.00 uur VOORWOORD
 Caroline Nijland, Programmadirecteur Women Unlimited /   
 Directeur Helios Infinitas 

13.10 uur OFFICIËLE OPENING    Onder voorbehoud
 Fatma Koser Kaya, wethouder van Cultuur, gemeente Amersfoort

13.20 uur  “EXCELLEER OP EIGEN KRACHT”
 H.E. Mirjam Blaak Sow, Oegandese Ambassadeur van de Benelux   
 Landen en de EU

13.40 uur “VROUWEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING EN VREDE” 
 Nederlandse steun voor vrouwen in ontwikkelingslanden   
 en landen in conflict
 Hinke Nauta, Coördinator Taskforce Vrouwenrechten en    
 Gender Gelijkheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

14.00 uur “UITDAGINGEN OM IN NEDERLAND TE INTEGREREN: 
 brug tussen het land van herkomst en Nederland”
 Nuhiye Cagli en Solange Limas Bautsin

14.20 uur UITREIKING JAARLIJKSE WOMEN UNLIMITED   
 AWARD: door Sieta Koet-Minis, Raadslid Amersfoort:   
 prijs voor drie heldinnen (onderneming, politiek en    
 maatschappelijk) die zich al jaren inzetten voor de    
 samenleving in Amersfoort en omgeving

14.40 uur Pauze in de Rôtisserie zaal - mogelijkheid tot netwerken

15.05 uur Modeshow 
 “WE ALL STAND STRONG IN DIVERSITY” 
 door Indigo Fashion en Eco Textile Studio

15.15 uur “PLEIDOOI VOOR ALLE VROUWEN AAN HET WERK” 
 Annerieke van der Vegt, Directeur van NVA Centrum    
 voor integratie en participatie 

DAGVOORZITTER FORUM
Mystery guestPodium matchmaking 

tussen vrouwen om 
dromen te realiseren

Caroline Nijland



Heldinnen

22 SEPTEMBER 2019 / 13.00-17.30 UUR
MARIËNHOF, AMERSFOORT

Forum voor vrouwen door vrouwen 
ter inspiratie voor persoonlijke 
ontwikkeling, werk en inkomen

15.30 uur “INTEGRATIE EN PARTICIPATIE DOOR WERK” 
 (Nog in te vullen)

15.45 uur Panel discussie 
 “HOE KUNNEN WE ARBEIDSINTEGRATIE EN PARTICIPATIE   
 VAN VROUWEN STIMULEREN?” met o.a. Sieta Koet-Minis 
 (Raadslid gemeente Amersfoort), Quirine Veth (recruiter, trainer   
 van Working Future), Linda Rook (NewBees)…
 Geleid door H.E. Mirjam Blaak Sow, Oegandese Ambassadeur van
 de Benelux Landen en de EU

16.10 uur Oproep voor ondersteuning: matchmaking tussen    
 vrouwen om aantal dromen van vrouwen te     
 realiseren

16.30 uur “HOE KAN JIJ JE TALENTEN BENUTTEN OM SUCCESVOL   
 PASSEND WERK TE VINDEN OF EEN EIGEN ONDERNEMING
 TE STARTEN” 
 Ichel Heerschop-Cecilia, Business- & Lifecoach for Moms | Trainer
 | Int’l Motivational Speaker | Mentor | Mediator | Online TV Host | 
 Serial entrepreneur | Founder of Business Mom International            

16.45 uur Speed networking | Business pitch meeting -  (in de Rôtisserie zaal)            
 s.v.p. vooraf aanmelden

17.15 uur Afsluiting forum

Freelancejournalist voor het Midden-Oosten, Brenda Stoter Boscolo 
heeft zitting in de adviescommissie van het forum.

Informatie
Website: 
https://arteganza.nl/womenunlimited/organisatie-women-unlimited-2019/
Facebook: Women Unlimited Amersfoort

Aanmelden
Aanmelden kan via de website of Email: heliosinfinitas@gmail.com

Er is kinderopvang geregeld op locatie.
Voor dit forum maar ook voor het doorlopend traject voor en na het forum wordt er 
samengewerkt met Stichting Ontmoetingscentrum Entree, Stichting NVA, Gemeente 
Amersfoort, diverse buurtnetwerken en instanties o.a. Meet & Match Amersfoort, 
Stadslab033, Business Mom international, Working future, Amersfoort Vrouwen 
 Netwerk en Leer en Werkloket, NewBees...

Woman unlimited is een onderdeel van Arteganza.
Dit forum is mogelijk gemaakt door de subsidie van Indebuurt033

Sprekers

Ichel Heerschop

H.E. Mirjam Blaak Sow

Hinke Nauta

Nuhiye Cagli 

Solange Limas 
Bantsimba

Sieta Koet-Minis

Annerieke van der Vecht

Quirine Veth

Informatie
Website: 
https://arteganza.nl/womenunlimited/organisatie-women-unlimited-2019/

Facebook:  Women Unlimited Amersfoort
Aanmelden:  kan via de website of Email: heliosinfinitas@gmail.com

Locatie:  Mariënhof
 Kleine Haag 2, 3811 HE Amersfoort
 www.marienhof.nl

Er is kinderopvang geregeld op locatie!

Voor dit forum maar ook voor het doorlopend traject voor en na het forum, wordt er 
samengewerkt met Stichting Ontmoetingscentrum Entree, Stichting NVA, Gemeente 
Amersfoort, diverse buurtnetwerken en instanties o.a. Meet & Match Amersfoort, 
Stadslab033, Business Mom international, Working future, Amersfoort Vrouwen 
 Netwerk en Leer en Werkloket, NewBees...


