
UNSTOPPA-HALL

Frederique Dormaar

To be announced

keynote

10:05 
10:35

10:00 
10:05

LUNCH IN HET CAREER CAFE12:25 
13:15

Afsluiting door Emilie Sobels18:05 
18:10

TIME FOR DRINKS18:10 
19:05

opening

Nadia Moussaid & Emilie Sobels
Nadia en Emilie in gesprek over het belang van vrouwelijke 

rolmodellen en het ontstaan van The Self-Made Summit.

RTLZ journaliste Frederique opent de dag.

chat

10:35 
11:05

Tessa Duste
Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Tessa praat je bij over 
de laatste grote ontwikkelingen in duurzaamheid en laat zien 

hoe sociaal ondernemerschap ook in jouw carrière past.

talk

11:10 
11:45

Milou Turpijn
Een succesvolle carrière, dat willen we allemaal. 

In 4 stappen en door middel van praktische oefeningen ga 
je met  de hoofdredacteur van Women’s Health aan de bak. 

talk

11:50 
12:25

Lucy Woesthoff & Sanny Verhoeven
Stay cool, mama. Lucy en Sanny doen een boekje open 

over geluk, schuldgevoel en balans. 

chat

13:15 
13:55

Joanny Lijbers
Bewust en transparant merken vermarkten: hoe doe je dat? 
Leer van dé marketingexpert van Unilever over het centraal 

stellen van de purpose van jouw bedrijf of merk.

keynote

14:00 
14:40

Thalita van Ogtrop
Hoe transformeer je zo efficiënt mogelijk van start-up naar 

scale-up en wat komt er bij zo’n groeitraject kijken?

talk

14:45 
15:20

talk

15:25 
16:00

Lesley Flohil
Tijdens de uitrol van de razendsnel groeiende app Tikkie werd gebruik 

gemaakt van het MBTI model. Vergroot je kennis van gedrag, leer 
evenwichtige teams bouwen en behaal samen het beste resultaat.

keynote

16:05 
16:40

Eleonore Säll
Word een pro in leidinggeven en ontdek wat key is bij het 

verdelen van taken. Geloof ons, delegeren kun je leren. [EN]

keynote

16:45 
17:20

Nancy Poleon
In 10 stappen creëert Nancy samen met jou een ijzersterk 

personal brand. Ze laat je zien wat je kunt leren van 
wereldsterren als Alicia Keys en Whitney Houston.

talk

17:30 
18:05

HUSTLERS HIDEOUT

LUNCH IN HET CAREER CAFE

Aranka van der Voorden
Hoe bouw je een sterke community en zorg je dat 
jouw klanten je trouwste ambassadeurs worden? 

workshop

Adine Tjeenk Willink
Wanneer maak je keuzes uit angst of juist vanuit kracht? 
Ondernemer Adine helpt je focus te houden op de zaken 

die er écht toe doen.

Heleen Lameijer
Aan de hand van een medische analyse geeft deze arts 
en wetenschapper je handvatten om jouw angst voor het

onbekende te lijf te gaan.

talk

Rixt Herklots & Mariah Mansvelt Beck
De oprichter van Yoni en de Operational Director van investeringsfonds 

The Next Women in gesprek over het ophalen van financiering.

chat

Wendy Bogers
Let’s talk legal. In 30 minuten spijkert Wendy jouw 

kennis bij op het gebied van juridische zaken. 

talk

Eline Leijten
Leer pitchen als een pro van deze Nederlands kampioen.

Orfirah Hogeman
Mag het even anders? Alles over in control zijn en een systeem 
vinden dat voor jou werkt. Zo houd je alle ballen in de lucht.

talk

DREAM DEN

LUNCH IN HET CAREER CAFE

SNACKS IN HET CAREER CAFE SNACKS IN HET CAREER CAFE

Berna Toprak
Mirror, mirror. Herken je bewuste of onbewuste vooroordelen 
over vrouwen en mannen én ontdek welke rol jij kunt spelen 

om dit te doorbreken.

workshop

Charly van der Straten
Hoe start je een onderneming? En hoe zorg je ervoor dat je bedrijf 

kan groeien, inclusief groeikapitaal en uitbreiden naar het buitenland? 

talk

Hyshil Sander
Ontdek hoe je als vrouw de wereld van ondernemen 

én beyond kunt navigeren op jouw eigen manier. 

talk

Els van der Helm
Verander je dagelijkse gewoontes en daarmee je slaap 
en kom erachter hoe dit je carrière kan beïnvloeden.

talk

powered by ESSENZA HOME
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Bezoek de GANT studio waar je je shirt kunt laten 
borduren met jouw initialen én styling advies en 

workshops krijgt van expert Selina Martin.

Word financieel fit in het DNA Lab van 
ABN AMRO: je vindt er het antwoord 
op ál je prangende financiële vragen.

Neem plaats in je favoriete MADE.COM 
home office voor een professionele profielfoto 
voor LinkedIn en vier je creativiteit tijdens een 

bloemstyling workshop van bloomon.
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Kathleen Oerlemans
Je business opschalen naar een multiple of met een miljoen 

omzet groeien? Kathleen helpt je bij het maken van een 
unstoppable strategie voor jouw ambitie. 

workshop

Awura Simpe
Een compleet nieuw carrièrepad inslaan? Zo maak je 

die switch. Ben jij klaar voor een nieuwe stap?

talk

talk


