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REDACTIONELE OUTLINE
In deze Lof voor Ambitious Mama’s staat de business case rol- 
modellen en inclusiviteit centraal. 
*   Worldcafé. You can’t be what you can’t see. Wat is het 

effect van het ontbreken van voldoende vrouwen op gezichts-
bepalende posities op de volgende generatie? Hoe kunnen we 
inclusiviteit beter zichtbaar maken? 

 *   Moeder & dochter. Interviews met topvrouwen of vrouwelijke 
ondernemers en hun dochter(s). Over hun ambitie, carrière en 
dromen voor de toekomst.

*  Best practices. Welke plannen smeden bedrijven om jong 
vrouwelijk talent te behouden? Hoe geven zij hun diversiteits-/
inclusiviteitsbeleid vorm? En hoe draagt dit concreet bij aan de 
instroom en doorstroom van specifiek jong vrouwelijk talent? 

 *   21e eeuw is de Gouden Eeuw voor vrouwen. Hoe meer we 
dat herhalen des te meer vrouwen erin geloven? Waarom wordt 
dat gezegd en welke followers zijn er al? Jonge vrouwen aan het 
woord zoals Liselores Frowijn, Wiegertje Postma. 

 *  Kind & carrière. Enquête onder twintigers: hoe zien zij hun 
toekomst op dit aloude thema? Gaan vrouwen hun kansen op de 
arbeidsmarkt pakken en mannen de ruimte die dat geeft thuis? 
Of blijven de rollen traditioneel? 

 *  Work hard/play hard. Druk, druk, druk. Heel aantrekkelijk is dat 
harde rennen van onze generatie niet. Over het goede voorbeeld 
geven gesproken…. Hoe kunnen we beter aansluiten bij de 
mindset van millennials en generaties na hen? 

*  Vrouwen voor veiligheid! Vrouwen in het leger, de brand-
weer, de politie. Hoe zichtbaar zijn zij en wat doen zij aan het  
stereotype beeld dat dit mannenberoepen zijn? Een ronde tafel 
gesprek.

Worldcafé: De kracht van het verschil. Een branchespecial over 
vrouwen met een andere culturele achtergrond.
Multiculturele vrouwen doen het super goed. Wet van de 
remmende voorsprong. Hoog tijd om het ze te vragen.

Doelgroep
 Lof voor Ambitious Mama’s wordt gelezen door hoog 
opgeleide, talentvolle én ambitieuze vrouwen die zelfstandig 
ondernemen of werken in ‘t hoger- en middenmanagement. 
Het zijn vrouwen die durven doen waar ze goed in zijn. Ze zijn 
de CEO van het gezin en hebben meervoudige ambities op het 
gebied van werk, gezin én maatschappij. 

Mogelijkheden tot deelname 
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‘You can’t be what you can’t see.’ Dat is het thema van deze unieke Lof in samenwerking met Ambitious Mama. Als kinderen 
zeven jaar zijn, geven evenveel jongens als meisjes aan later president te willen worden. Op hun vijftiende hebben de meeste 
meisjes dat idee laten varen, omdat ze denken dat het voor hen niet haalbaar is. Waarom? Omdat ze op die post immers bijna 
alleen maar mannen zien. Maar ook in de media, de lokale politiek, de cultuur, de wetenschap en het bedrijfsleven zitten op de 
zichtbare posities vooral mannen. Wat je niet ziet, kun je ook niet worden. Dus is het zaak de vrouwelijke rolmodellen die er wel 
zijn naar voren te halen. En dat is precies wat we gaan doen in deze Lof voor Ambitious Mama’s.

Deelnemer worldcafé Prijs € 10.000*

Publicatie (6 pagina’s) van het Worldcafé met sponsoren en andere 
deskundigen en opinion makers.

Storytelling  1/1 Prijs € 3.500*

Storytelling; interview en fotografie met één of twee van uw  
medewerkers bestaande uit 1 fullcolour pagina.

Storytelling  2/1 Prijs € 5.000*

Storytelling; interview en fotografie met één of twee van uw  
medewerkers bestaande uit 2 fullcolour pagina’s.

Advertentie van uw product of dienst 1/1 pagina Prijs € 2.950

 

voor vrouwen met ambities

WAAROM VERANDEREN 
(MEESTAL) MISLUKT

GESLAAGD!
Vrouwelijk talent uit 
het hoger onderwijs

AMBITIE, IK?
3 clichés de wereld uit
over vrouw en carrière

ALL INCLUSIVE
Op het Lof Live Congres

SAMEN WERKEN 
AAN EEN SLIMME WERELD

Nr 31 najaar 2014 € 5,50 

Melanie 
     Schultz

VROUWEN
VAN DE

TOEKOMST

SPECIAL

Innovatie
& inspiratie

De minister 
ontmoet kunstenaar 
Daan RoosegaardeBP

Lo
f num

m
er 3

1
 na

ja
a
r 2014 

 
 

                                                                   w
w

w
.lofonline.nl 

LOF31_Cover.indd   1 13-10-14   16:32

Lof 23

Zij slaan de brug van bèta naar business

Gulyasemin Cakir (39) leidt de Architecture groep binnen Accenture Technology.

“Mijn werk is één grote technologische puzzel. Het feit dat je een probleem dat gisteren nog onoplosbaar was, vandaag kunt verhelpen met nieuwe technologie, vind ik geniaal. Ik stel de juiste vragen, bedenk oplossingen en zorg ervoor dat alle stukjes in elkaar vallen. Dat is mijn drive.”

Favoriete vakken
“Als kind hield ik er al van om puzzels op te lossen. Mijn favoriete vakken op school waren wiskunde en natuurkunde en ook mijn vervolgstudies lagen in die lijn. Ik heb een bachelor in wiskunde, een master in informatietechnologie en een master computer science behaald in Ankara, Istanbul en Amsterdam. Tijdens mijn studies viel het mij op dat in Turkije meer vrouwen een technische studie doen dan in Nederland. In Nederland zat ik vaak als enige vrouwelijke student in de collegezaal. Voor mij is dat nooit een issue geweest. Ook niet nu ik in een wereld werk die door mannen gedomineerd wordt.”

Coole dingen
“Ik ben begonnen bij Accenture als architect en werk 

TEKST: PAM VAN DER VEEN, RENATE TROMP, CAROLINE FRERIKS FOTO’S: HANS VERLEUR

 ‘Met technologie verbeter je levens’

lees verder op pagina 45
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Voor meer informatie en/of deelname

Jolanda Holwerda; j.holwerda@lofmagazine.nl 06 33 31 40 77
Renate Tromp;  renate@ambitiousmama.nl  06 21 21 66 22




