FEMALE LEADERSHIP

Introductie
De VU maakt zich sterk voor diversiteit en gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus.
De VU heeft daarom het manifest Charter Talent
naar de Top ondertekend. Dit manifest is bedoeld
om meer vrouwen in topposities aan de VU te
benoemen. Om dit te ondersteunen verzorgt HRM
het programma Female leadership.
Voor wie?
Dit programma is bedoeld voor vrouwelijke
medewerkers vanaf niveau schaal 11, die de
ambitie hebben om binnen drie jaar door te groeien
naar een hogere functie.
Over de inhoud
Het programma bestaat uit drie workshops van een
dagdeel die in een periode van drie maanden
worden aangeboden. Vragen die in het programma
aan de orde komen, zijn:
• Wat drijft mij? Waarin excelleer ik?
• Wat zijn mijn ambities?
• Wat ga ik meer doen? Wat minder?
• Wie kennen mij en wie heb ik nodig voor mijn
loopbaan?
• De ongeschreven regels en mijn uitdagingen
daarin
• Onderhandelen
Het programma stimuleert om gerichte aandacht te
besteden aan uw eigen loopbaan en
belemmeringen om ambities te realiseren.
Kort voor aanvang van het programma vindt een
schriftelijke intake plaats. Uw leervragen worden
meegenomen in het programma.
Over de trainer
Esther Mollema is één van Nederlands meest
ervaren trainers en seminar experts en
veelgevraagd spreker en programmaleider op het
gebied van female leadership, verandermanagement en ondernemingsstrategie. Binnen
haar eigen bedrijf ‘Direction’ richt Esther zich vooral

op vraagstukken rond diversiteit, vrouwelijk
leiderschap, high performance leadership en
gender awareness.
Praktische informatie
Er kunnen maximaal 14 deelnemers (in een mix
van WP en OBP) per programma deelnemen. Dit
maakt het mogelijk optimaal aandacht te geven aan
uw eigen cases.
Voor deelname aan het programma wordt aan VUmedewerkers een bedrag van € 175 doorbelast.
ACTA en VUmc hebben een eigen bedrijfsvoering
en bekostiging. In het verlengde daarvan wordt voor
deelname de directe kostprijs (€ 700) doorbelast.
U bent verplicht alle onderdelen van het programma
bij te wonen.
If there is sufficient interest, this course may be
organised in English. Please visit VUnet, Female
leadership course, for more information.
Inschrijven en annuleringsvoorwaarden
U kunt zich aanmelden via het Inschrijfformulier HR
Training Programmes. Door het inschrijfformulier in
te vullen en in te sturen, verklaart u akkoord te gaan
met de annuleringsvoorwaarden.
Contact
Meer informatie: Carin Maas,
training_programmes.hrm@vu.nl of 020 59 83049

