
Heb jij wel eens het gevoel geleefd te worden?  
Voor stilstaan bij je eigen dromen en ambities is weinig tijd.  
Is dit herkenbaar voor jou? Kom dan naar het CNV Connectief 
Vrouwenevent. De commissie Diversiteit organiseert vanwege 
Internationale Vrouwendag een speciaal event voor vrouwen die 
willen groeien en zichzelf wat meer aandacht gunnen.

Het programma biedt jou inzicht, inspiratie, handvatten en  
oefeningen om meer uit jezelf te halen en in je kracht te komen. 
Je leert je doelen bereiken en stress te voorkomen. 
Je krijgt meer zelfvertrouwen, energie en verbinding met jezelf, 
je werk en anderen.  

https://vrouw2020.eventbrite.nl
https://vrouw2020.eventbrite.nl


Info en vragen?
Kijk voor meer informatie op 

www.onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/vrouwenevent-2020/

Of stuur een e-mail naar diversiteit@cnv.nl

Programma

  9:30    - Inloop

10:00    - Opening

10:15    - Interactieve seminars over energie & mindset

12:15    - Gratis Lunch

13:00    -  Keuze uit zes verschillende workshops met thema’s zoals  

zelfleiderschap, stressvermindering, organiseren, vrouwelijke kracht 

en rituelen om je doelen te bereiken

15:00   - Samen afsluiten 

16:00   - Energiek en voldaan naar huis inclusief goodiebag

Een event voor vrouwen die...
Meer inzicht willen krijgen in wat zij belangrijk vinden in hun 

werk en leven

Willen leren hoe zij deze dromen omzetten in werkelijkheid

Willen ervaren hoe zij vanuit hun hart kunnen leven met meer 

verbinding met zichzelf en hun werk

Meer willen gaan staan voor zichzelf en meer bewuste keuzes 

maken

En dus uiteindelijk:

Persoonlijke doelen gaan bereiken

Meer zelfvertrouwen en compassie krijgen

Meer gaan genieten

Wanneer en waar?
Datum  7 maart 2020

Tijd 10:00-16:00 uur

Adres Metaal Kathedraal

 Rijksstraatweg 20

 3545 NA Utrecht

Aanmelden en prijs
Prijs

Leden korting € 29,50    

Niet-leden € 47,50

Bestel nu je kaartje op

www.vrouw2020.eventbrite.nl/

Met jouw deelname steun je boven-

dien de organisatie Free a girl.

Neem je moeder,  
collega of vriendin 
mee!

http://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/vrouwenevent-2020/
mailto:diversiteit%40cnv.nl?subject=
https://vrouw2020.eventbrite.nl
https://www.freeagirl.nl/?gclid=EAIaIQobChMIiY3on4qT5wIVDOd3Ch3MkQgBEAAYASAAEgJshPD_BwE


Wat gaan we doen?
We starten de dag met een energie gevend seminar. 

Je kunt kiezen uit Seminar Joy of Seminar Kracht.

Jonno van den Berg is yoga- en dansdocent, entertainer, Mind Moving coach en ondernemer. 

In haar werkwijze maakt ze een combinatie van fysieke oefeningen met mentale coaching. 

Sonja Grootes is systemisch therapeut, NLP trainer en haar motto is ‘Safe ground  

gives a free mind’. Anderen bewust maken van hun eigen safe ground en begeleiden in het  

bevrijden van hun beperkende patronen is haar passie.

www.mindmoving.nl

Tijdens dit seminar kom jij in verbinding met jouw energielek en leer je hoe je in 

je kracht komt te staan. Je komt in verbinding met je eigen positieve mindset.  

Het onhaalbare blijkt toch haalbaar te zijn en vol zelfvertrouwen en fun ga jij de rest 

van de dag in. Want vanuit plezier en bewegen slaat je brein veel meer op waardoor 

je gedrag al verandert na één oefening.

Dus trek makkelijke schoenen aan en lekker zittende kleding. Na afloop ben je  

opgeladen, vol energie, zelfvertrouwen en zelfkennis. 

*   Dit seminar is toegankelijk voor deelnemers die goed ter been zijn. Je betreedt de locatie met een trap. Er is geen lift 

aanwezig.

 
Margo Awanata werkt sinds 2003 als internationaal zelf-ontwikkeling coach voor vrouwen. 

Mae Belteyn is Ritualist Transformational Teacher & Leadership Coach. 

www.wildandsacredwomen.com

De kracht van verbinding. Alleen ga je snel, samen ga je ver. De wereld draait snel en in de 

volle vaart van het dagelijks leven vol social media  is het makkelijk de echte verbin-

ding kwijt te raken. De verbinding met jezelf, de verbinding met de ander, maar 

ook de verbinding met je eigen lijf.  Dit resulteert tot een hoger stress level, 

vermoeidheid en gebrek aan vitaliteit en zelfvertrouwen.  

Mae Belteyn en Margo Awanata slaan voor deze power-workshop 

hun handen ineen en leggen samen met jullie een waardevolle  

basis in de verbinding van womb, heart and spirit.

  

www.mindmoving.nl
www.wildandsacredwomen.com


Kies je workshop
In de middag volg je één van deze zes workshops. Je keuze geef je door bij je aanmelding.  

Meld je snel aan want vol is vol.

A. Leef maximaal, neem leiding over jezelf

B. Authentiek vrouwelijk leiderschap en de kracht van verbinding is Sisterhood 

C.  Little Rituals: Haal jouw 2020 doelen door een Routine van persoonlijke Rituelen te creëren

D. Vrouwen en stress

E. Hoe doelgericht ben jij? Test jezelf!

F. Kies jouw focus en bereik je persoonlijke doelen

A. Leef maximaal, neem leiding over jezelf
Inge van Erp: is senior trainer en coach. Haar droom is dat alle vrouwen voelen en laten zien 

wat ze waard zijn. Zodat ze vol zelfvertrouwen groeien naar functies waarvan zij dromen. 

Hiervoor heeft zij speciale VIP-coachprogramma’s ontwikkeld.

In deze workshop ga je aan de slag met leiding nemen over de moeilijkste én belangrijk-

ste persoon op aarde: jezelf. Je neemt een doel op het gebied van werk of privé waar je 

maximaal voor wilt gaan. Aan het eind van de workshop heb je een krachtige mindset om 

je doelen te gaan halen. Je verlaat met meer zelfvertrouwen en energie de zaal en hebt 

zin om de volgende stap in je (werkende) leven te zetten. www.ingevanerp.nl

B.  Authentiek vrouwelijk leiderschap en de kracht van 
verbinding is sisterhood 

Margo Awanata werkt sinds 2003 als internationaal zelf-ontwikkeling coach voor vrouwen.

Ze brengt haar teachings met humor. Vrouwelijk leiderschap gaat over onmiskenbare kracht,  

oprechte kwetsbaarheid en diepe verbindingen waardoor je het vermogen ontwikkelt om vanuit 

visie en compassie leiding te nemen over je eigen leven en je werkomgeving.

www.wildandsacredwomen.com

In deze workshop gaan we aan de slag met het thuiskomen in ons lijf en de verbinding met ons-

zelf en met andere vrouwen. Om in je authentieke vrouwelijke leiderschap te gaan staan, is het 

belangrijk dat je als aller eerste echt de verbinding met jezelf aan gaat en er achter komt wie 

jij bent achter de maskers die we allemaal dagelijks opzetten. Vaak vanaf jongs af aan zijn onze 

verlangens, gevoeligheid en onze vrouwen power gedempt met maniertjes die we aan moesten 

nemen om “erbij te horen” of om “niet te veel te zijn”.  Hierdoor zijn we vaak toch ver van onze 

authentieke kracht komen te staan. Wanneer we ons verbinden met wie we werkelijk zijn en wat 

we werkelijk willen komt als vanzelf de innerlijke criticus omhoog. Tijdens deze workshop ver-

kennen we zelf-saboterende overtuigingen en transformeren deze naar krachtige affirmaties 

die je zowel in je persoonlijke leven als in je werk zullen helpen om in je vrouwelijke leiderschap 

te gaan staan. 

Lekker in je (werk) vel

www.ingevanerp.nl
www.wildandsacredwomen.com


C. Little Rituals  
Mae Belteyn is Ritualist Transformational Teacher & Leadership Coach. Mae is een inter- 

nationaal publiek spreker, auteur en oprichter van Lady Leaders -een Co-Creatie Community 

van Vrouwelijk Leiderschap- waar vrouwen die hun hart volgen, dagelijkse rituelen leren om hun 

persoonlijke leven te transformeren en in hun professionele Leiderschap te bloeien. Haar online 

programma’s, workshops en retraites worden wereldwijd enthousiast ontvangen. 

www.maebelteyn.com

Haal jouw 2020 doelen door een Routine van persoonlijke Rituelen te creëren.

Stop met multitasken en gooi je ‘never ending to-do lijstjes’ maar weg! Ritualist en Vrouwelijk 

Leiderschapscoach Mae Belteyn leert je in deze lekkere interactieve workshop een makkelijke, 

moeiteloze en ontspannen manier om in 2020 jouw doelen te halen. Ze gaat direct de diepte 

in: eerst neem je jouw huidige levensstijl en ‘healthy & bad habits’ onder de loep. Dan ont-

dek je of je een ‘Lover, ‘Mother’, ‘Queen’ of ‘Wise’ bent als het om jouw natuurlijke leider-

schap gaat en leer je op basis daarvan welke dagelijkse rituelen het best bij jou passen. 

Je leert wat rituelen precies zijn en wat ze voor je doen zal je al tijdens deze workshop 

ervaren! Mae geeft je tips, tastbare tools en een mooie challenge mee naar huis om van 

2020 jouw mooiste jaar te maken.

D. Vrouwen en stress
Els Burgler is ervaren coach. Vanuit haar praktijk Dialoog Incompany coacht zij persoonlijke 

veranderingsprocessen. Ze heeft al veel mensen mogen helpen om vanuit hun eigenheid met zin 

en energie te werken. Ze coacht medewerkers en leidinggevenden van diverse organisaties, be-

drijven en onderwijsinstellingen. Als coach is zij aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO/ 

EMCC. Je kunt bij haar terecht voor: coaching, coaching bij stress en burn-out en loopbaan- 

coaching. www.dialoogincompany.nl

In deze workshop verkent coach Els Burgler: 

wat we onder ‘vrouwelijke energie‘ verstaan

hoe stress de vrouwelijke waarden onder druk zet

wat voor vrouwen de grootste bronnen van stress zijn. 

wat vrouwen helpt om stress te hanteren en wat de rol is van Oxitoxyne : 

het vrouwelijk stresshormoon

hoe je als vrouwen elkaar kunt steunen.

Lekker in je (werk) vel

www.maebelteyn.com
www.dialoogincompany.nl


E. Hoe doelgericht ben jij? Test jezelf!
Josanne de Graaf heeft ruim 15 jaar ervaring in het onderwijs en is sinds drie jaar Professional 

Organizer bij Organized by Josefien. Zij is een specialist in het aanbrengen van structuur in de 

breedste zin van het woord. Zij leert je op maat organisatievaardigheden aan, die je helpen om 

grip te krijgen op je spullen, (digitale) administratie, tijd, taken en financiën. 

www.organizedbyjosefien.com

In deze workshop gaat Josanne met jouw vaardigheden om doelgericht te kunnen zijn aan de 

slag. De workshop start met een test om te kijken wat jouw zwakke en sterke vaardigheden 

zijn. Vervolgens zoomen we in op de meest voorkomende vaardigheden en maak je tenslotte 

een eerste stap met het verbeteren van één van je te ontwikkelen executieve vaardigheden.  

Dat zijn alle denkvaardigheden die je nodig hebt om de goede dingen op het goede moment 

te doen. Je kunt elf functies onderscheiden, waaronder werkgeheugen, volgehouden 

aandacht, taakinitiatie (het starten), organisatie, timemanagement en flexibiliteit. 

F. Kies jouw focus en bereik je persoonlijke doelen
Anneke Westerlaken is voorzitter CNV Zorg & Welzijn en CNV Internationaal en lid van het 

bestuur van CNV Vakcentrale. Moeder en ervaringsdeskundige op het gebied van focus en 

verbinding om persoonlijke doelen te bereiken.  

Heb je regelmatig het gevoel dat er meer van je wordt gevraagd dan je kunt bieden? Dat je  

ondanks hard werken, toch niet bereikt wat je wilt bereiken? Dan is deze workshop wat voor jou. 

We gaan het hebben over ‘nee’ zeggen zonder de verbinding met de ander te verliezen, over 

ingesleten patronen en hoe je die kunt door breken. En we gaan vooral tijd nemen om je eigen 

focus en doelen te bepalen. Wees voorbereid op een gezonde dosis zelfreflectie én humor.

Lekker in je (werk) vel

www.organizedbyjosefien.com

