
Masculiene en feminiene 
eigenschappen maken de techniek 

menselijker! #WerkZe @Panteia

#WerkZe @Panteia 
In 2025 35% #topvrouwen? Omdat 
het vanzelfsprekend is! Vrouwen 

zijn opgestaan en mannen 
zijn gaan zitten

Op 1 oktober vond het geslaagde symposium WerkZe! plaats bij Panteia. In een fijne, 
gezamenlijke en prikkelende ambiance werd kennis gedeeld en de discussie aangegaan 

over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. 
‘Netwerken’ werd omgedoopt tot sleutelwoord van de middag.

 De drie gastspreeksters Astrid van Heumen (Corporate Casting), Miriam Notten (La Red) 
en Monique Ravenstijn (JUMBO), gaven de gasten de ingrediënten die volgens hen nodig 

zijn om als vrouw succesvol een toppositie te veroveren op de arbeidsmarkt:
Een goed begin is het halve werk

Bereid je goed voor door de juiste opleiding te volgen en te weten wat je wilt. Maak jezelf 
zichtbaar voor je leidinggevende. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen en stel vragen.  

Delen is vermenigvuldigen
Start op mensniveau met het leggen van contact en doe moeite voor de ander, want “wie 

goed doet, goed ontmoet”.  Wanneer je durft te geven en te delen ontstaat er 
daadwerkelijk dynamiek met de ander. Weet daarbij ook waar je moet zijn en met wie jij 
je moet verbinden in het netwerk om er voordeel uit te halen.  Analyseer het netwerk, 

zoek uit wat jij met de ander hebt en vindt een ingang.  
Het goede is veel, niet het vele is goed

Laat als vrouw je intuïtie spreken, en laat je hierin niet leiden door angst. Authenticiteit is 
hierbij van levensbelang. Ontdek jouw intrinsieke waarden, wees jezelf en toon natuurlijk 

leiderschap. Durf als dwarse denker jouw weg naar de top te bewandelen.

Ondernemerschap over 10 jaar samen 
(m/v) aan de top #WerkZe

Van vliegen afvangen…naar het 
vrouwenvliegwiel. Van solo naar 

solidair #WerkZe 
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 In groepsdiscussies bespraken de aanwezigen de weg naar meer vrouwen 
aan de top, vrouwelijk ondernemerschap en vrouwen in de techniek. Deze 

weg leidt via minder stereotypering in opvoeding en onderwijs en meer 
focus op ondernemerschap in het onderwijs, naar meer vrouwelijke 

rolmodellen, vrouwen die elkaar meer gunnen en organisaties die inspelen 
op flexibilisering van arbeid. Daarnaast moet de overheid beleid meer 

afstemmen op de huidige moderne samenleving. 

Patricia Honcoop, initiatiefneemster en onderzoeker arbeidsmarkt bij 
Panteia, noemde het symposium na afloop zeer geslaagd: “Het 

enthousiasme van de sprekers, de diversiteit aan invalshoeken, de 
betrokkenheid onder de deelnemers en de goede sfeer maakten deze 

bijeenkomst tot een groot succes.” Voor herhaling vatbaar dus.
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