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SENSE2B PRESENTEERT:

BITS & BITES
01/02/18

Purpose, Passie,
Personality én Presentatie

Inspirerende netwerkborrel voor
de ambitieuze vrouw
Op een unieke locatie direct aan de Vecht

een inspirerende middag waar vrouwen bij

elkaar komen om gelijkgestemden te ontmoeten.

€ 75

(ex cl. BT W)

Met vrouwelijk gastsprekers voor inspirerende tips en
essentials over female touch. Waar purpose, passie &
personality aandacht krijgen. Onze inzet deze dag: plezier,
professie en een bubbel. Successen en speciale momenten
samen vieren, zo brengen wij bruisend goud dichtbij!

FANTASTISCHE GASTSPREKERS ZOALS:
Janneke van Heugten

Ageeth Bakker

Jeannine La Rose

Mediavrouw & Directeur
Mediaplatform VIDM

Directievoorzitter
Centramed

Musical-ster/zangeres
& (presentatie)coach

MELD JE NU AAN! > sense2b.nl/product/ticket-ladies-bits-bites

No guts, no glory !

Programma
01/02/18

16:00

Ontvangst & Welkom
Janneke van Heugten
Mirjam Robart

Gastspreker ‘Personality’
Gastspreker ‘Purpose’

Sparkling moment
Break (verzorgd door Brouzje | Champagne)
Ageeth Bakker
Jeannine La Rose

Gastspreker ‘Passie’
Gastspreker ‘Presentatie’

Meet & Greet, Bits & Bites

19:00

Janneke van Heugten
Directeur Mediaplatform
VIDM / Mediavrouw; geeft lezingen, masterclasses en presenta-

Buitenplaats
Valkenberg,
Zandpad 44,
3601 NA
Maarssen

ties over hoe je als professional
meer zichtbaar wordt. Zij spreekt
over de kansen van vrouwen en
hun zichtbaarheid in de media.
Ze heeft veel kennis van PR,
marketing & communicatie en
weet deze kennis inspirerend over
te brengen. Janneke wordt door
publiek getypeerd als inspirerend,
enthousiast en deskundig.

Ageeth Bakker
Directievoorzitter van
Centramed. Haar levensmoto
is “Een dag niet gelachen is een
dag niet geleefd”, maar naast
het lachen zijn er natuurlijk ook
serieuze momenten. Ageeth als
vrouwelijke leider aan de top zal

Bits
&
Bites

deze middag momenten delen die
voor haar bepalend zijn geweest
om met passie haar werk te doen,
zich te ontwikkelen en kansen
aan te gaan, te genieten van het
leven en een goede balans tussen
werk en privé te ervaren.”

Mirjam Robart
Directeur Pit-groep en eigenaar Buitenplaats Valkenberg.

Jeannine La Rose

Mirjam is een ‘possibilist’.
Haar bedrijven, zogeheten
Social Enterprises, dragen bij
aan de missie om kansen te
creëren voor bijstandsgerechtigden op een gelukkiger en
(betaald) werkend bestaan.
Mirjam neemt je mee in haar
bijzondere verhaal waarbij lef
en sociale innovatie een grote
rol hebben gespeeld.

Performer, zangeres,
(presentatie) coach en trainer.
Ze heeft zichzelf in de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen
op verschillende gebieden en
is vooral bekend van de musicals als; Mary Poppins, HAIR,
Impact en Daddy Cool, politieke
stukken van John Leerdam in de
vorm theatrale readings als;
De Tranen van den Uyl, Changa
en Amandla. Naast een muzi-

“Sparkle
shine &
enjoy!”

kale begeleiding gaat ze als
trainer deze middag actief aan
de slag hoe je krachtiger kunt
overkomen, in balans komt en
meer mensen mee kunt krijgen.

Hinke de Jong

Eigenaar Brouzje en

Cynthia Noordoven

Champagne Travel. Zij heeft
een achtergrond in de zakelijke

Organisator HRM / Organisatie-

dienstverlening en bezit een

adviseur en Werkgelukdeskundige.

gezonde ondernemersgeest.

Een HRM-professional en Busines-

Een aantal jaar geleden koos zij

spartner die gelooft in nét even

zelf voor haar passie en is nu

anders denken en doen en staat

zeer succesvol. In 2016 werd zij

voor veranderingen en ontwikke-

Champagne Ambassadeur van

ling vanuit de gedachten focus on

Nederland door de wedstrijd

the good. Ze heeft een duidelijke

van het Comité Champagne te

visie en aanpak en helpt organisa-

winnen. Met de kernwaarden;

ties en medewerkers hun succes en

passie, puur en professioneel

performance te vergroten. Werken

staat Brouzje voor een brui-

aan geluk én met plezier. Ze wordt

send leven. Zij begeleidt deze

door anderen getypeerd als; een

middag met haar heerlijke

inspirator, verbinder, creatief, zacht

champagnes.

en pittig, een denker & doener.

No guts, no glory !

