
Ontdek en ontwikkel je unieke kwaliteiten voor een 
positieve impact op jezelf en je carrière.



Wil jij als vrouwelijk leider zichtbaarder worden, je impact binnen je 
organisatie vergroten of jezelf klaarstomen voor de volgende stap 
in je carrière? En ben jij werkzaam als manager of leidinggevende 
in een dienstverlenende organisatie, een onderwijsinstelling of een 
overheidsinstantie?

Dan helpt de Female Leadership Journey je om je doelen te bereiken.

Dit programma is ontworpen voor leiders zoals jij. In een reis van tien 
maanden vergroot je niet alleen je zelfinzicht, maar ook je inzicht 
in anderen, je organisatie en de wereld. Je ontwikkelt een sterk 
gevoel voor leiderschap en leert je verbindende kwaliteiten effectief 
toepassen.

De Female Leadership Journey is een persoonlijk en gevarieerd 
programma dat je de gelegenheid biedt om voort te bouwen op 
jouw specifieke vaardigheden. In een diverse groep gelijkgestemde 
vrouwen volg je elf modules bij professionele trainers met ieder hun 
eigen expertise. Bovendien krijg je begeleiding van een executive 
coach, die van begin tot eind de voortgang bewaakt.
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Persoonlijke Intake

Kennismaking, 
Module 1 & 2 

(samen 1,5 dag incl diner 
en overnachting)

Module 3 
(1 dag op unieke locatie)

Introductie Module 5 
(online sessie)

Module 7 
(online sessie)

Module 6 
(1 dag op locatie)

Module 9 
(1 dag op locatie)

Terugkomdag 
(0,5 dag op locatie)

Module 4 
(online sessie) 

Vervolg Module 5 
(1 dag op locatie)

Module 8 
(1 dag op locatie)

Module 10 
(1 dag op unieke locatie)

Module 11, 
Eindpresentatie & Vieren 
(1 dag op locatie incl diner)

Inclusief 2 individuele 
coachgesprekken, zelf in te plannen 
tijdens de journey, met een coach naar 
keuze uit het team.

Intervisie
(online sessie)

Persoonlijke intake met drs. Hélène Propsma

Module 1
Sleutel: Persoonlijke effectiviteit en 
teamperformance

Vanessa Hart

Module 2
Sleutel: Business Model You

Karin Parmentier MBA 

Module 3
Sleutel: Apengedrag en 
transactionele analyse

Saskia van der Vlist

Module 4
Sleutel: Hoe werkt mijn brein? – over bias en 
bewustwording

drs. Hélène Propsma

Module 6

Sleutel: Female presence

Bernice Feller-Thijm

Module 7
Sleutel: Vrouwen die niet vragen 
worden overgeslagen

Karin Parmentier MBA

Module 9
Sleutel: Pak je plek!

Bernice Feller-Thijm 
en Saskia van der Vlist

Module 10

Sleutel: Persoonlijk welzijn (in English)

Mary Jane Roy

Module 8

Sleutel: Financial Management

Vanessa Hart

Module 11
Sleutel: Inclusief leiderschap en 
stakeholdermanagement

drs. Hélène Propsma

Intervisie
(online sessie)

Intervisie
(online sessie)

Module 5

Sleutel: De impact van mindset en brein

Saskia Verhaeren
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De vier dimensies van leiderschap
Een succesvolle leider gelooft in zichzelf, straalt vertrouwen uit en kan anderen voor zich winnen. Om dat doel te 

bereiken, is het van belang om jezelf te verdiepen in de overtuigingen en gedragspatronen die jou er mogelijk van 

weerhouden om optimaal te presteren. Tijdens de Female Leadership Journey maak je die verdiepingsslag aan de 

hand van vier dimensies: ME – WE – WORK – WORLD.

ME 
Voor vrouwen is het steeds moeilijker om rolmodellen 

te vinden naarmate ze hogerop komen in organisaties. 

Volgens ons is er maar één manier om daar mee om 

te gaan: wees je eigen rolmodel! Om een succesvolle 

leider te worden werk je voortdurend aan jezelf. Je 

vraagt jezelf af wie je bent als leider en hoe je de 

regie neemt over je ontwikkeling en groei. Om dat 

soort vragen te beantwoorden, maak je tijdens de 

Female Leadership Journey een grondige zelfanalyse. 

Je ontdekt je eigen leiderschapsstijl en stelt een 

persoonlijk ontwikkelingsplan op.

WE
Hoe is mijn interactie met anderen en hoe draag 

ik bij aan het collectieve gedachtegoed? Dat zijn 

belangrijke vragen voor jou als leider. In de nieuwe 

economie is leiderschap immers een teamactiviteit. 

Door dichtbij jezelf te leren blijven in de groep, 

ontdek jij hoe je mensen effectief beïnvloedt, 

zonder het algemene doel of jezelf uit het oog te 

verliezen. Je bevindt je tijdens de journey in een 

diverse groep gelijkgestemde vrouwen. Daarin kun je 

experimenteren met verschillende leiderschapsstijlen, 

zonder je zorgen te hoeven maken over het oordeel 

van anderen. 

WORK 
Hoe draag ik bij aan het realiseren van een duurzame 

high-performance cultuur? Als leider ben jij je 

bewust van je cirkel van invloed en beschik je over 

de capaciteit om een blijvende, constructieve impact 

te hebben op jouw organisatie. Tijdens de journey 

ontwikkel je tools waarmee je jouw organisatie in 

staat stelt om op korte en lange termijn competitieve 

prestaties te leveren.

WORLD
Sommigen noemen het de nieuwe economie, 

anderen noemen het globalisering en weer anderen 

noemen het participatie en integratie. Welke term 

je ook gebruikt: duidelijk is dat er in de wereld een 

verschuiving plaatsvindt in hoe organisaties en teams 

worden geleid. Hoe vergroot ik mijn invloed en hoe 

draag ik bij aan het welzijn en de duurzaamheid van 

stakeholders, de omgeving en de wereld? Die vragen 

komen aan de orde in deze dimensie.
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Dit programma is voor jou als je:

Met dit programma stimuleer jij je loopbaanontwikkeling, laat je jouw 

netwerk groeien en ontwikkel je nieuwe competenties. Als je het 

programma hebt afgerond, ben je klaar om de volgende stap in je 

carrière te zetten.

zelfvertrouwen en 
leiderschapsvaardigheden 
wilt ontwikkelen

wilt leren beïnvloeden, 
onderhandelen en moedige 
gesprekken wilt kunnen 
voeren

je eigen krachten en 
leiderschapsstijlen wilt 
ontdekken en versterken

zoekt naar een aanpak met 
aandacht voor lichaam en 
geest

wilt leren omgaan met de 
uitdagingen waar vrouwelijke 
leiders mee geconfronteerd 
worden

Deze thema’s liggen ten grondslag aan alle modules. Globaal 
gezien bereik je drie resultaten. Je ontwikkelt:

Zelfeffectiviteit en 
handelingsvaardigheid
Het gaat hierbij om vaardigheden 

om je plannen succesvol te 

realiseren.

Zelfreflectief vermogen
Dit houdt onder andere in, dat 

je beschikt over zelfkennis, 

zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, 

dat je plannen kan maken om 

doelen te bereiken en dat je 

het proces kan monitoren en 

evalueren.

Veerkracht en adaptief 
vermogen
Hierbij kun je denken aan 

verstandig omgaan met emoties 

en gedachten, zelfacceptatie 

en acceptatie van anderen, 

betekenis- en zingeving, leefstijl, 

wijsheid en zelfontwikkeling.
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Het programma bestaat uit elf modules, twee 

individuele coachgesprekken en drie intervisiesessies 

met je peergroup. De executive coach is Hélène 

Propsma. Zij is bij iedere training aanwezig en 

vormt de brug tussen de modules. Ook bewaakt 

ze de voortgang van je persoonlijke ontwikkeling. 

Je ontmoet haar tijdens de individuele intake 

voorafgaand aan het programma. De modules 

worden verzorgd door zeven trainers/coaches. Dat 

zijn ervaren professionals die allemaal over hun eigen 

ervaring en specialismen beschikken. Bij de start van 

de Female Leadership Journey stelt het team zich aan 

je voor.

Je krijgt toegang tot een online leeromgeving. Daarin houd je tijdens de modules je ontwikkeling bij, lever je 

opdrachten in en bouw je verder op de kennis en inzichten die je opdoet.

Persoonlijke intake met de programmaleider

De intake vormt het startpunt van jouw leiderschapsontwikkelingsprogramma. Tijdens 

dit gesprek worden je leer- en ontwikkelbehoeften vastgelegd. Met behulp van een 

assessmenttool krijg je inzicht in je leiderschaps- en communicatiestijl. Op dag 1 van de reis 

krijg je een terugkoppeling, zowel individueel als in de groep. Deze terugkoppeling vormt de 

basis voor je ontwikkelplan.

Vanaf module 1 maak je deel uit van een diverse groep 

gelijkgestemde, ambitieuze vrouwen met wie je een 

band opbouwt. Met deze peers woon je live en online 

sessies bij, voer je activiteiten en opdrachten uit en 

neem je deel aan drie online intervisiesessies. Verder 

voer je twee persoonlijke coachgesprekken met een 

van de coaches.

Het programma
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MODULE 1

Sleutel: Persoonlijke effectiviteit en teamperformance

In deze module krijg je meer inzicht in je eigen talenten en valkuilen en in het effect 

van je gedrag op anderen. Je ontdekt de kracht van perceptie en leert je effectiviteit 

verhogen. Verder leer je om je gedrag op een authentieke wijze af te stemmen op 

de behoeften van anderen en zo je doelen eenvoudiger te bereiken. Ook gaan we 

in op de waarde van jezelf en je teamleden voor het team. Wat is jullie kracht en op 

welke vlakken kunnen jullie elkaar helpen en versterken? Vervolgens behandelen 

we hoe je je teamleden beter kunt laten samenwerken. Aan de hand van specifieke 

theorieën en oefeningen leer je de zwakten en krachten van teamleden kennen en 

leer je de teamdynamiek en -performance verbeteren. Betere prestaties beginnen 

bij scherper (zelf)inzicht van medewerkers, want zelfbewuste medewerkers zijn 

betere teamspelers en betere leiders.

Na deze module: 

• ➢herken ik mijn eigen hobbels en kuilen op de weg;

• herken ik de zwaktes en krachten van mijn teamgenoten;

• ben ik in staat om mensen met elkaar te verbinden.

– Haal meer uit jezelf en 
je teamleden.  (Vanessa 
Hart)

MODULE 2

Sleutel: Business Model You 

Zit jij op de juiste plek? Werk je vanuit je hart en met passie? Een grondige 

zelfanalyse brengt je dichter bij je droombaan. Hier doet Business Model You 

(BMY) zijn intrede. BMY is een effectieve, speelse methode om je zelfkennis te 

vergroten en om de wijze waarop jij waarde toevoegt voor klanten of je organisatie 

te beschrijven, te analyseren en waar nodig te verbeteren. De methode is afgeleid 

van het businessmodel waarmee een organisatie beschrijft hoe ze waarde creëert, 

levert en behoudt voor haar klanten. Met je BMY breng je alle elementen in kaart 

die nodig zijn om je persoonlijkheid te vertalen naar jouw toegevoegde waarde. 

Een centraal onderdeel van de methode is het BMY-canvas. Dat bestaat uit negen 

bouwblokken die samen jouw businessmodel vormen.

Na deze module: 

• begrijp ik wat businessmodel-denken is;

• heb ik mijn persoonlijke businessmodel bepaald en visueel weergegeven op 

één pagina;

• kan ik mijn toegevoegde waarde voor mijn klanten of  organisatie verwoorden 

en in de praktijk brengen.

– Optimaliseer het 
allerbelangrijkste 
businessmodel dat er 
is: Business Model You! 
(Karin Parmentier)
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MODULE 3

Sleutel: Apengedrag en transactionele analyse 

Apen leren spelenderwijs de regels van hun groep kennen. Door apen in hun groep 

te observeren ontdek je bepaalde houdingen, gedragingen en waarden die wij 

mensen ook hebben. Zo herken je welke leiderschapsstijl het dichtst bij jou ligt. 

Die stijl koppelen we aan Transactionele Analyse (TA), een persoonlijkheidstheorie, 

communicatiemodel en hulpmiddel voor coaching. Bij TA gaan we ervan uit dat 

datgene wat je vroeger hebt meegemaakt en geleerd, nu nog steeds meespeelt 

in je gedrag, levensstijl en communicatie. Je houdt onbewust patronen in stand, 

waardoor je soms niet of minder snel bereikt wat je wilt. TA geeft inzicht in je gedrag 

door de interacties tussen mensen, de transacties en je eigen interne toestand te 

analyseren. Dit helpt je in je persoonlijke veranderproces en groei.

Na deze module:

• weet ik  welke leiderschapsstijl van nature bij mij past;

• weet ik vanuit welke kernwaarden ik leef;

• begrijp ik hoe ik mij tot de ander verhoud;

• herken ik welke persoonlijke belemmeringen mij remmen in mijn voortgang;

• ben ik in staat deze belemmeringen weg te nemen.

– Door te kijken naar het 
natuurlijke gedrag en de 
communicatie van apen 
herken ik mijn eigen 
leiderschapsstijl. (Saskia
Van der Vlist)

MODULE 4

Sleutel: Hoe werkt mijn brein? – over bias en bewustwording 

De koers naar een meer diverse organisatie begint met bewustwording. 

Cruciaal is dat leidinggevenden zich bewuster worden van hun eigen rol. In deze 

interactieve workshop leer je hoe ons brein werkt en ervaar je het effect van 

onbewuste vooroordelen. We gebruiken onder meer het model uit Thinking, Fast 

and Slow van Daniel Kahneman en bespreken psychologische fenomenen zoals 

beoordelingsfouten, belemmerende overtuigingen en vooroordelen. Je gaat aan de 

slag met praktijkvoorbeelden en krijgt handvatten om daar in je eigen organisatie 

mee aan de slag te gaan.

Na deze module:

• accepteer ik dat iedereen bevooroordeeld is;

• begrijp ik wat mijn eigen vooroordelen zijn;

• ben ik in staat onbewuste bias in processen te herkennen en aan te pakken.

– Iedereen heeft 
vooroordelen. Leer 
medewerkers juist 
waarderen omdat ze 
anders zijn. (Hélène 
Propsma)
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MODULE 5

Sleutel: De impact van mindset en brein 

Tijdens deze module ontdek je op welke wijze je mindset impact heeft op jouw leven 

en dat van anderen. Je leert ook welke cruciale rol je hersenen hierbij spelen. Mindsets 

kunnen jou en anderen belemmeren of juist stimuleren. Daarbij kun je denken aan 

hoe we omgaan met onze eigen uitdagingen, met fouten en successen van anderen 

en aan de rol die feedback hierbij speelt. Onze sociale behoeften vormen hierbij een 

fundamentele factor. Deze module is gebaseerd op (neuro)wetenschappelijke theorieën 

en onderzoeken. De module bestaat uit een online kennis- en inspiratiesessie en een live 

training met gevarieerde werkvormen.

Na deze module:

• ben ik mij bewust van de twee mindsets en hoe ze mij en anderen beïnvloeden;

• heb ik kennis, tools en handvatten om mijn eigen mindset op een positieve wijze te 

beïnvloeden;

• heb ik kennis over de hersenen en hoe ze mij helpen mijzelf en anderen beter te 

begrijpen;

• weet ik welke invloed sociale domeinen hebben en hoe ik deze positief in kan zetten 

voor mijzelf en anderen;

• kan ik groei in gang zetten bij mijzelf en anderen.

– Groeimindset is hét 
fundament van groei! 
(Saskia Verhaeren)

MODULE 6

Sleutel: Female presence 

In veel werkomgevingen kom je als vrouwelijk leider in de verleiding om ‘one of the guys’ 

te worden, om je mannetje te kunnen staan. Vaak zorgt dit aanpassingsgedrag ervoor 

dat jij niet of in minder mate je eigen kwaliteiten aanspreekt, waardoor je niet optimaal 

presteert. Deze situatie draagt niet bij aan de diversiteit waar jouw organisatie sterker van 

wordt. Succesvol vrouwelijk leiderschap vraagt van jou dat je in contact blijft staan met 

je vrouwelijke energie, een krachtbron waarmee jij zelfverzekerd invulling kan geven 

aan jouw unieke mix van feminiene en masculiene eigenschappen. In deze module 

creëer jij lichaamsbewustzijn. Je wordt je ervan bewust wanneer je al dan niet in je kracht 

staat, zodat je waar nodig kunt bijsturen. We doen opstellingen en andere oefenvormen 

en je gaat met casuïstiek uit jouw dagelijkse praktijk aan de slag. Het resultaat is dat je 

zichtbaarder wordt en dat men zich graag door jou laat leiden. 

Na deze module: 

• ben ik mij bewust van mijn female presence;

• kan ik mijn unieke mix van feminiene en masculiene eigenschappen effectief inzetten;

• herken ik mijn valkuilen, belemmerende gedachten en gedragspatronen en kan ik 

daarmee omgaan;

• weet ik  hoe ik mijn  ambities waar kan maken zonder leeg te lopen.

–  Zet jouw unieke 
mix van feminiene 
en masculiene 
eigenschappen effectief 
in. (Bernice Feller-Thijm)
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MODULE 7

Sleutel: Vrouwen die niet vragen worden overgeslagen

Vrouwen zijn veel beter in onderhandelen dan mannen! Tenminste, als zij 

onderhandelen vanuit hun professionele rol of voor een ander. Als het gaat om 

hun eigen belang ligt het heel anders. Gemiddeld is het salaris van vrouwen voor 

hetzelfde werk zo’n acht procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s. In 

deze sessie gaan we in op de belemmerende overtuigingen bij het onderhandelen 

en het imposter syndrome. We testen in hoeverre jij kenmerken van dit syndroom 

hebt en wat dit voor jou betekent. Ook bespreken we de belangrijkste oorzaken van 

salarisverschillen tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk, de onderhandeling 

als spel en scenario’s om het gesprek aan te pakken. We behandelen theorie en 

oefenen samen, zodat je een volgende onderhandeling over salaris, promotie of een 

aanpassing van je werktijden met plezier en succes kunt voeren.

Na deze module:

• herken ik mijn belemmerende overtuigingen bij het onderhandelen;

• ben ik klaar om in de praktijk succesvol te onderhandelen;

• ben ik mij bewust van imposter syndrome en kan ik hiermee omgaan;

• is mijn zelfvertrouwen toegenomen;

• ken ik drie elementen voor effectieve onderhandelingsstrategieën;

– Onderhandelen hoort 
bij het strategische 
spel dat in organisaties 
wordt gespeeld. (Karin 
Parmentier)

MODULE 8

Sleutel: Financial Management

Voor veel functies is het tegenwoordig noodzakelijk om balansen te kunnen lezen 

en te kunnen analyseren. Dat is niet alleen van belang om de ontwikkelingen 

van je afdeling of organisatie te kunnen doorgronden, maar ook om 

investeringsbeslissingen financieel te kunnen onderbouwen. Daarnaast is het van 

belang om jaarcijfers snel en vakkundig te kunnen analyseren en de belangrijkste 

financiële ratio’s te begrijpen en toe te kunnen passen. Aan de hand van actuele 

casussen en jaarrekeningen van verschillende bedrijven leer je de basisbeginselen 

van het lezen van balansen en het analyseren van de geld- en goederenstromen in 

een organisatie. Hierbij krijg je concrete handvaten om de juiste vragen te stellen en 

de financiële gezondheid van een onderneming te bepalen. De module bestaat uit 

twee separate dagdelen en vraagt circa twee uur voorbereiding per dagdeel. 

Na deze module:   

• weet ik hoe ik snel en op hoofdlijnen een jaarrekening kan analyseren;

• weet ik wat de functie is van een balans en verlies- en winstrekening;

• ken ik het belang van een goede cashflow-analyse en kan ik die zelf maken;

• begrijp ik de belangrijkste financiële ratio’s en hun toepassing;

• kan ik eenvoudige investeringsbeslissingen financieel onderbouwen.

- Wat is het verhaal 
achter de cijfers en wat is 
het toekomstperspectief? 
(Vanessa Hart)
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MODULE 10

Sleutel: Persoonlijk welzijn (in English) 

Deze module gaat over jouw persoonlijke welzijn en wordt verzorgd in het Engels. 

De nadruk ligt op het ondersteunen van je emotionele en mentale toestand. Je leert 

om je eigen welzijn en dat van je teamleden te vergroten. In deze sessie komen 

kennis en ervaringen uit de andere modules terug. Dit zal het reeds geleerde 

dieper verankeren, zodat je dat nog beter kunt inzetten. De module is gebaseerd op 

onderzoek en we maken gebruik van specifieke instrumenten.

– Je persoonlijke welzijn 
neemt toe als je je 
veerkracht vergroot, 
slimmer omgaat met 
stress en emoties én beter 
slaapt. (Mary Jane Roy)

Na deze module: 

• ➢zijn mijn emotionele flexibiliteit, optimisme en 

veerkracht toegenomen 

• kan ik werk en privé vanuit mijn waarden met 

elkaar integreren;

• herken ik mijn stress-signalen en energie-

drainers en -gainers;

• kan ik concrete stappen zetten om de kwaliteit 

en kwantiteit van mijn slaap te verbeteren.

MODULE 9

Sleutel: Pak je plek! 

Deze module bouwt voort op wat je hebt geleerd in module 3 en 6. Inmiddels ben 

jij je bewust van je leiderschapsstijl en je female presence. Deze kennis diepen 

we uit aan de hand van de archetypen van Carl Jung. Deze archetypen vertolken 

onze collectieve beelden over vaderschap en moederschap, liefde en strijd, de 

bron van het leven. Deze beelden zijn universeel en van alle tijden. Alle archetypen 

vertegenwoordigen een oerkracht die primair in jou aanwezig is of die je juist hebt 

verstoten. Door hier meer grip op te krijgen vergroot je niet alleen je persoonlijk 

leiderschap, maar ook jouw persoonlijke effectiviteit.

Na deze module: 

• ➢heb ik inzicht in mijn primaire archetypen en kan ik deze doeltreffend inzetten;

• ben ik in staat om gedragspatronen die mij niet meer dienen te doorbreken;

• weet ik hoe ik om moet gaan met mentale en emotionele blokkades;

• kan ik met meer impact vanuit mijn huidige positie handelen.

– Vergroot de impact 
van jouw persoonlijk 
leiderschap door 
gedragspatronen te 
doorbreken en jouw 
archetypen effectief in te 
zetten. (Bernice Feller-
Thijm & Saskia van der 
Vlist)
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MODULE 11

Sleutel: Inclusief leiderschap en stakeholdermanagement 

Inclusief leiderschap en diversiteit zijn bewezen succesfactoren in organisaties. Als 

modern leider speel je een sleutelrol door sturing te geven aan een meer diverse 

omgeving. De eerste stap is bewustwording. Om die te stimuleren baseren we 

ons op wetenschappelijke kennis en onze ruime ervaring. Daarnaast besteden 

we aandacht aan stakeholdermanagement. De mate waarin een organisatie 

tegemoetkomt aan de belangen van alle stakeholders, wordt tegenwoordig gezien 

als een van belangrijkste kenmerken van succes. Wij leren je om belangrijke 

stakeholders van een organisatie te beïnvloeden.

Na deze module: 

• beschik ik over praktisch toepasbare kennis van bewust leiderschap;

• ben ik in staat om leiderschap in balans te brengen met persoonlijke waarden;

• ben ik in staat om stakeholders te beïnvloeden;

• heb ik inzicht in diversity intelligence en weet ik hoe dit de organisatie kan 

helpen;

• ken ik strategieën om op lange termijn een inclusieve cultuur te creëren.

– Een inclusief leider 
waardeert medewerkers 
juist omdat ze anders 
zijn. Zo’n leider oogst de 
winst van verschillen. 
(Hélène Propsma)
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Het Team

Karin Parmentier MBA heeft meer dan 20 jaar ervaring in de 

zakelijke dienstverlening als international manager, HR-directeur en zelfstandig 

managementconsultant. Ze studeerde af op gender diversity, heeft de gender & 

inclusion-scan ontwikkeld en adviseert organisaties over verandervraagstukken op het 

snijvlak van mens en organisatie. Ze is ook al jaren partner van The Diversity Company. 

Wat drijft Karin? Organisaties, teams en mensen helpen om zichzelf te ontwikkelen. Het 

doel is om de performance en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Ze is 

ambitieus: ze hoopt dat haar kinderen in de nabije toekomst gelijke kansen krijgen en 

gewaardeerd worden om hun unieke kwaliteiten.

drs. Hélène Propsma  combineert twintig jaar ervaring als consultant met 

brede ervaring als manager. Zij is afgestudeerd als arbeids- en organisatiepsycholoog 

en gespecialiseerd in leiderschap en veranderkunde. Als managing consultant 

en executive coach heeft Hélène talloze opdrachten uitgevoerd om mensen 

en organisaties in beweging te brengen. Zij heeft ervaring met diagnostiek, 

leiderschapsontwikkeling en consultancy. In 2009 heeft ze The Diversity Company 

opgericht, vanuit de persoonlijke overtuiging dat meer diversiteit leidt tot meer succes, 

meer winst en meer geluk.

Bernice Feller-Thijm is inclusie strateeg en teamcoach. Ze heeft 

ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van en leidinggeven aan teams. Volgens 

Bernice vormen verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmeringen, maar 

juist de brandstof voor duurzame verandering. Dat geldt zowel voor het individu 

als de organisatie. Met haar bedrijf JustB begeleidt Bernice individuen, teams en 

organisaties om optimaal te presteren en functioneren. Ze gaat op zoek naar de 

aanwezige kwaliteiten en laat die aansluiten op de beoogde persoonlijke en zakelijke 

doelstellingen, met als resultaat dat de medewerkers kunnen excelleren.

Mary Jane Roy is een gemotiveerde trainer, spreker en adviseur. Ze is 

gespecialiseerd op het gebied van mentaal en emotioneel welzijn. Mary Jane is 

geboren en getogen in Canada en begon haar carrière als verpleegkundig officier 

bij de Canadese strijdkrachten. In 1993 kwam ze naar Nederland en in 2011 richtte zij 

haar bedrijf Creating Waves op. Al meer dan 10 jaar faciliteert zij trainingen over het 

ontwikkelen van meer veerkracht en integratie tussen werk en privé. Ze is gecertificeerd 

als: Stress Counselor | Happiness @ Work Coach | Foundations of Positive Psychology 

Univ. of Penn & Science of Well-being Yale Univ. (Coursera)| Skogsfloating Trainer | 

Sleep coach | NLP Master Practitioner | HeartMath Resiliency Coach.
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Saskia van der Vlist is een energieke vrouw met veel ervaring als 

verandermanager en trainer. Ze is afgestudeerd als psychosociaal begeleider, 

gespecialiseerd in systeemtherapie en heeft ruim 25 jaar als professional gewerkt 

bij multinationals. Saskia is open, direct en analytisch en combineert haar warme 

persoonlijkheid met professionele zakelijkheid. Haar passie is het trainen en coachen 

van vrouwen. Ze helpt vrouwen bewuster te kiezen, te leven met lef en gebruik te 

maken van hun innerlijke kracht. Haar bedrijf, Tian Training en Advies, onderscheidt 

zichzelf door volwassenen spelenderwijs te laten leren en groeien. Ze hanteert een 

creatieve, holistische aanpak die het resultaat is van jarenlange zakelijke werkervaring 

en psychologisch verworven inzichten.

Saskia Verhaeren heeft als docent jarenlang kennis gedeeld, mensen 

gemotiveerd om te leren en anderen gestimuleerd tot persoonlijke groei. Zij heeft zich 

gespecialiseerd in de Growth Mindset-theorie van prof. Carol Dweck. Saskia voegt daar 

een dimensie aan toe doordat ze zich verdiept heeft in de werking van de hersenen.

Met haar onderneming, Groeibrein, deelt ze kennis en reikt ze praktische tools aan. 

Daarbij besteedt ze speciale aandacht aan ons sociale breinsysteem en onze sociale 

behoeften die van invloed zijn op ons gedrag, onze relaties en de manier waarop we 

samenwerken. Zij gebruikt een variatie aan breinvriendelijke werkvormen om individuen 

en teams te helpen ontplooien.

Vanessa Hart is een bevlogen financieel adviseur die zowel voor commerciële 

als publieke organisaties heeft gewerkt. In haar werk besteedt ze aandacht aan 

mensen, teams en organisatiestructuren, zonder de risico’s en doelstellingen uit het oog 

te verliezen. Ze onderscheidt zich door haar analytisch vermogen, haar geïnspireerde 

aanpak en haar talent om te verbinden. Vanessa’s bedrijf, Inspiring Finance, houdt zich 

bezig met uiteenlopende onderwerpen, van financial consultancy tot teamontwikkeling 

en van financial restructuring tot persoonlijke ontwikkeling. Vanessa geeft trainingen 

op het gebied van diversiteit en is een inspirerende trainer, coach en spreker, die op dit 

vlak diverse prijzen heeft gewonnen.

De Female Leadership Journey is powered by The Diversity Company. The Diversity Company houdt zich al ruim tien 

jaar bezig met diversiteit en inclusie. Wij zijn een betrouwbare partner voor organisaties die begrijpen dat inclusieve 

diversiteit zorgt voor betere resultaten. Wij analyseren, adviseren en helpen bij de implementatie van plannen. Onze 

aanpak start met het vaststellen van de ambitie aan de top om inclusieve diversiteit te verwezenlijken. Vervolgens 

doen wij een diversity scan, bedenken we een plan van aanpak en ontwikkelen we strategieën en interventies om de 

doelstellingen en de ambitie te realiseren.
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Schrijf je meteen in

Meer informatie:

De Female Leadership Journey faciliteert de ontwikkeling van vrouwelijke leiders, met 
als doel om inclusie te stimuleren en de vertegenwoordiging van vrouwen in de bovenste 
lagen van organisaties te laten groeien. De reis duurt van januari 2021 tot en met oktober 
2021, met een terugkomdag in januari 2022:

• Elf modules op prachtige locaties, deels online en altijd corona-proof
• Kleine groepen van maximaal 15 deelnemers 
• Een diverse groep professionele trainers/coaches met ervaring in de dienstverlening
• Individuele coaching en intervisie als geïntegreerd onderdeel van het programma

Investering: 2 dagen per maand (inclusief opdrachten)
€ 9.925,- exclusief 21% BTW (inclusief overnachting en arrangementskosten)

Tijdens de laatste bijeenkomst ontvang je een certificaat en een aandenken aan je journey

https://www.thediversitycompany.nl/workshops-trainingen/fe-
male-leadership-journey/

https://www.thediversitycompany.nl/workshops-trainingen/female-leadership-journey/#tab-99450b775e79d56c858
https://www.thediversitycompany.nl/workshops-trainingen/female-leadership-journey/

