
 
 
 

 
 

Ik en mijn bedrijf 
 

Aan de slag met ondernemerschap, netwerken en presenteren 
 
Ondernemende vrouwen in het landelijk gebied weten hun leefruimte steeds creatiever te 
benutten. Vele nieuwe ondernemingen zien het daglicht, waarbij de activiteit wisselt van 
kinderopvang tot streekwinkel of nagelstudio. Toch is het starten en runnen van een eigen 
bedrijf niet eenvoudig. Het vraagt om een krachtige onderneemster met een flinke dosis 
creativiteit, doorzettingsvermogen en vooral passie!  
 
Voor deze krachtige onderneemsters in Flevoland is er op 11 mei 2009 in Lelystad een 
bijeenkomst georganiseerd vanuit het project “Ondernemend netwerken, vitaal vrouwelijk 
ondernemerschap stad en land”. Gastspreker Annemarie Jorritsma, burgemeester van 
Almere, geeft deze middag haar visie op vrouwelijk ondernemerschap in Flevoland.  
 
Workshops 
U kunt deelnemen aan twee van de vier aangeboden workshops: 
1) Combineren van gezin en bedrijf                  Debbie van der Meij, Career & Kids Coaches  
2) Ondernemen in zwaar weer Pauline van Zadelhoff, Kamer van Koophandel 
3) Hoe presenteer ik mijzelf en mijn bedrijf?    Joke Feenstra, Syntens 
4) Kleurenanalyse         Hilde Dragt, Style Color 
 
De vier workshopleiders gaan op eigen wijze met de deelnemers aan de slag over de 
mogelijkheden en struikelblokken van een eigen bedrijf. Voor u een mogelijkheid om samen 
met hen en met collega-onderneemsters nieuwe kansen te verkennen! Na afloop van de 
workshops verzorgt Helena Imminga van Regenboog Advies een presentatie over de 
resultaten van haar onderzoek naar ondernemende vrouwen op het platteland.  
 
Gastspreker Annemarie Jorritsma 
‘Als vrouwelijk ondernemer moet je keuzes maken. Je kunt niet en een hele 
goede moeder zijn en een fantastische echtgenote en ook nog een grote 
carrière maken in een parttime job.’ Dit stelde burgemeester Annemarie 
Jorritsma, gastspreker op 11 mei 2009, in het tijdschrift VK Banen. 
Sinds 18 augustus 2003 is Annemarie Jorritsma burgemeester van Almere na 
korte tijd interim-burgemeester van Delfzijl te zijn geweest. Veel mensen 
kennen haar vanuit de landelijke politiek. In 1994 minister van Verkeer en 
Waterstaat in het eerste Kabinet Kok en vanaf 1998 was ze minister van 
Economische Zaken en vicepremier in het tweede paarse kabinet. 
Sinds september 2008 presenteert Annemarie Jorritsma het RTL 7-programma 
“Jorritsma blikt vooruit”. Hierin bespreekt ze kansen in de ondernemersmarkt, 
waarbij nationale en internationale gasten de revue passeren.  
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Tijdsindeling bijeenkomst 11 mei 2009 
13:00 uur Ontvangst  
13:30 uur  Welkom door gastvrouw Michaela van Leeuwen van Praktijkonderzoek Plant 

& Omgeving  
13:45 uur  Start van het programma met Marja Hartman, voorzitter LTO Noord Vrouw & 

Bedrijf 
14:00 uur Eerste ronde workshops  
15:15 uur Korte pauze 
15:30 uur Tweede ronde workshops  
16:45 uur  Presentatie onderzoek ‘Ondernemende vrouwen op het platteland’ door 

Helena Imminga, onderzoeker bij Regenboog Advies  
17:30 uur  Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere 
18:00 uur  Afsluitende borrel  
 
Locatie 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Edelhertweg 1, 8219 PH  te Lelystad. 
 
Aanmelden 
Het aantal plaatsen is beperkt. Graag horen wij bij aanmelding aan welke workshops u wilt 
deelnemen. U kunt zich tot 6 mei 2009 aanmelden bij Sandra de Hart van Projecten LTO 
Noord (telefoonnummer 088 – 888 66 77, e-mail sdhart@projectenltonoord.nl) of via de 
website www.projectenltonoord.nl. De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 20,-- 
per persoon. Wij vragen u dit bedrag op 11 mei contant te betalen. 
 
Landelijke nieuwsbrief en website voor onderneemsters 
Als u de nieuwsbrief van het landelijke project “Ondernemend netwerken voor een vitaal 
platteland” wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan sdhart@projectenltonoord.nl.  
 
Daarnaast kunt u op de website www.ondernemendnetwerken.nl uzelf en uw bedrijf 
presenteren, in contact komen met andere onderneemsters en nuttige netwerken vinden. 
 
Het project Ondernemend netwerken, vitaal vrouwelijk ondernemerschap stad en land 
Dit project richt zich op het ondernemerschap van vrouwelijke ondernemers op het 
platteland. Initiatiefnemers Federatie Zakenvrouwen en LTO Noord Vrouw en Bedrijf willen 
door het stimuleren van ondernemerschap de vitaliteit van het landelijk gebied verhogen. Dit 
geldt voor agrarisch gerelateerde ondernemingen en voor algemene mkb-activiteiten.  
     


