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Verantwoording Programma “Werken aan werk” een programma 

ontwikkeld door Stichting Faces of Change in samenwerking met 

Ubuntu Company en Quality Centre Utrecht 
Gesubsidieerd door de Haëlla Stichting  

 

Werken aan werk programma 

Werken aan professionalisering en ondernemersvaardigheden 

Facilitatoren: Carin Beijer en Saskia Harkema  

 

In de periode van 15 Juli tot  en met 22 december 2014 zijn  totaal 8 bijeenkomsten van het 

werken aan werk programma georganiseerd. Op  17 juli 2014 werd de aftrap gedaan van dit 

traject met een aantal potentiële deelneemsters. In deze bijeenkomst is de opzet van het 

programma besproken en is geinventariseerd  welke  wensen de deelneemsters hadden 

t.a.v. hun professionalisering. De volgende vragen stonden bij deze bijeenkomst centraal:   

 hoe wil ik mij verder professionaliseren ? 

 hoe kan ik ondernemender ( zelfsturender ) worden  in mijn houding  

 welke kennis en vaardigheden  heb ik nodig om een volgende stap te zetten in mijn  

rol als onderneemster of mijn maatschappelijke rol?  

Op basis van  het  gesprek op de 17de en onze ervaring als begeleidsters op het gebied van 

ondernemerschap en persoonlijke effectiviteit aan internationale management instituten ( 

Wittenborgh , SPARK en Maastricht School of Management) is het  onderstaande 

programma samengesteld en uitgevoerd.   Aan dit programma hebben 9 vrouwen in 

wisselende samenstelling  deelgenomen. Alle bijeenkomsten hadden een specifiek thema, 

sommige workshops moesten voorbereid worden. Vrouwen die aan vijf of meer bijeen 

komsten hebben deelgenomen hebben een certificaat ontvangen.  Het was ook mogelijk  om 

mee te doen aan  afzonderlijke bijeenkomsten. Het traject is afgesloten met een 

slotbijeenkomst op 22 december 2014. Hieronder een korte beschrijving van de workshops. 

Workshop 1 - 15 juli: Assertiviteit en beïnvloeden. Facilitator: Carin Beijer 

Uit de  bijeenkomst van 17 juli kwam de vraag om meer te leren over hoe je op een nette 

manier  “nee kan zeggen “, beter voor jezelf te zorgen en om  hulp te vragen . In deze 

bijeenkomst zijn we vooral ingegaan op de verschillen tussen westerse en niet- westerse 

stijlen  van zorgen voor jezelf . waarom het zo lastig is om “nee “ te zeggen , maar ook de 

consequenties als je dat niet durft. Aan de hand van  zelf ingebrachte casussen  zijn  we  
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gaan  oefenen met assertieve vaardigheden en beïnvloedingsvaardig- heden.  Als 

voorbereiding op de bijeenkomst  moesten de deelneemsters  nadenken over situaties uit 

hun eigen( werk)  leven  waarover ze ontevreden waren en waar ze meer grip op wilde 

hebben.  Met  alle persoonlijke casussen van de deelneemsters is in deze bijeenkomst 

geoefend en zijn handvatten gegeven om beter op te komen voor de eigen belangen  

 

Workshop 2 – 16 september: Ondernemerschap & personal branding: hoe zet je jezelf in 

de markt?  Facilitator: Saskia Harkema  

Ondernemerschap begint bij een ondernemende houding en attitude. Als ondernemer moet 

je veel kunnen en je moet je ook naar buiten toe profileren en positioneren. Maar hoe doe je 

dat? Centraal in deze bijeenkomst stond de rol van  de ondernemer en de grondbeginselen 

van ondernemerschap .  
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Workshop 3 – 30 september: Leren van een succesvolle onderneemster.  

Facilitator: Carin Beijer en gastdocent  Ingun Bol  

 Gastdocente  en inspirator Ignun Bol  werkt voor Wellness International. Zij  heeft vertelt 

over haar bedrijf  en haar bedrijfsopzets. Met name hoe je  een online winkel  kan beginnen 

zonder veel kapitaal en grote risico’s.  Maar eerst moesten de vrouwen vertellen wat hun 

“waarom “ was :. Waarom zou je willen beginnen voor jezelf  ?Ingnun is een onderneemster 

in hart en nieren en heeft al vele vrouwen geïnspireerd . Ook in deze bijeenkomst was dat 

het geval .  Op deze bijeenkomst is aan alle vrouwen een specifieke onderneemsters training 

aangeboden om te onderzoeken  of ze een online bedrijf  willen  beginnen of je als 

onderneemster wilt beginnen bij Wellness International. 
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 Workshop 4 – 14 october: Het ondernemersspel. Facilitator: Oscar van der Ende  

Oscar van der Ende  werkte o.a. in Afrika  en stimuleerde daar  ondernemers met het 

opzetten voor een eigen bedrijf. Hij heeft de licentie voor een ondernemersspel.  Tijdens 

deze bijeenkomst  kregen  we een  simulatie   van hoe het is  om onderneemster te 

zijn.Vooraf aan de simulatie  moest  een ieder  een sterkte / zwakte analyse maken. In een 

tijdsbestek van vier uur , werd een maand traject als onderneemster doorgewerkt. Daarbij 

kwamen  veel   realistische problemen in  korte tijd aan bod. Hoe ga je plannen ? wie is je 

afzet markt ?Hoeveel ga je lenen bij de bank ? wat moet je investeren ?  Met wie ga je 

onderhandelen ? Hoeveel risico neem je ? Een leerzame bijeenkomst. 

 

 

 

Workshop 5: 3 november Facilitator: Saskia Harkema   

Vervolgbijeenkomst  met Wellness international  waarbij verder doorgepraat is over het 

online trainingsprogramma. Deze extra ingevoegde avond ging vooral over het belang van 

netwerken. Wie ken je allemaal  ? en wie zouden er in jouw omgeving van belang kunnen 
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zijn voor jou slagen als onderneemster ? in deze bijenkomst is het eigen netwerk in kaart  

gebracht. En is ingegaan op de persoonlijke vragen van de vrouwen . 

 

 

 

Workshop 6 -  28 november : Bedrijven bezoek & netwerkbijeenkomst. 

Facilitator: Saskia Harkema .  Bezoek aan een landelijke ondernemersdag georganiseerd 

door Wellness International in Ermelo. Het doel van de bijeenkomst was om kennis te maken 

met Wellness International – het concept de producten, het netwerk.  
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Workshop 7:  9 december : Hoe presenteer ik mijzelf ? 

Facilitator: Saskia Harkema Carin Beijer  

 Jezelf presenteren is van cruciaal belang . Mensen beslissen binnen 15 seconden of ze met 

je in zee willen of niet  Aan de hand van de 3 cirkels van Patsy Rodenburg is besproken hoe je 

geloofwaardig overkomt. Niet alleen de inhoud van wat je te zeggen hebt maar ook hoe je 

vertelt is van belang om de aandacht voor jouw zaak te krijgen. In deze bijeenkomst hebben 

de vrouwen die bij de slotbijeenkomst een pitch gaan houden geoefend met zichzelf 

geloofwaardig neerzetten. 

 

 

Workshop 8 :extra oefenen met presentaties voor de slotbijeenkomst. 

Slotbijeenkomst – 22 december 2014 

Facilitator: Saskia Harkema Carin Beijer  

 De slotbijeenkomst was een feestelijke afsluiting van het programma met genodigde 

buitenstaanders. Het programma begon met pitches van vrouwen voor een panel bestaande 

uit  4 mensen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven .  De eerste pitches 

gingen over het aanbieden van konwhow over zaken doen in Rwanda en de Congo, catering , 

aandacht voor Syrie,   schoonheidsproducten en  kleding . Na het diner zijn de dames 

toegesproken  en hebben een certificaat ontvangen 
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