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Beschrijving workshops/sessies 

Ronde 1 (14.00-15.00) 

Je digitale visitekaart 

o.l.v. Lisa Kong 

Lisa Kong is een ervaren online marketing consultant en is gespecialiseerd in online marketing en 

Social Media. Zij verzorgt regelmatig kennissessies en workshops. Tegenwoordig oriënteert men 

zich dagelijks via internet en Social Media. Ontdek in deze workshop hoe je jezelf kunt profileren 

met behulp van online media zoals Google, Facebook, YouTube en andere kanalen. Creëer in 

enkele stappen je eigen digitale visitekaart! 

Netwerken & zichtbaarheid 

o.l.v. Ruth Sinkeler - Women in charge 

Ruth Sinkeler is  een ervaren coach/trainer/motivational speaker and schrijver. Zij heeft al meer 

dan 15 jaar ervaring in coaching & training. Haar business bouwt zij op door veel te netwerken, 

zowel online als live en zij heeft veel succes bij het vergroten van haar zichtbaarheid. Tijdens deze 

workshop deelt Ruth haar visie van Sexy leiderschap en wat de positieve en succesvolle invloed 

daarvan is op jouw networking skills en zichtbaarheid.  

Ondernemers aan het woord 

Gespreksleider Linda Nooitmeer  

Tijdens deze sessie delen Hoda Hamdaoui van hoda magazine, Chantal van den Berg van Choicez 

coaching en Dominique Snip eigenaresse van Sheado Natural Hair Spa & Salon hun persoonlijk 

verhaal. De weg naar het ondernemerschap met alle bijbehorende hobbels en successen staat hier 

centraal. Kom luisteren en stel je vragen! 

 

Ronde 2 (15.30-16.30) 

Meet the bloggers 

Gespreksleider Beryl Valpoort (Sweetlifestyle) 

Maak kennis met Talita Kalloe (Zeg maar jij: journalist/blogger), Vanessa Dawson ( Culinessa: 

food blogger) en Megisa Esseboom (Myblackhair: blogger). Wie zijn zij, waarom zijn ze gaan 

bloggen en waarover bloggen zij? Deze dames delen de ins –en outs van het bloggen en wat het 

hen tot nu toe heeft opgeleverd. Kortom het verhaal achter de blogger. 

Financieel inzicht 

o.l.v. Chandra Orie - Orie Communicatie 

Wil je meer inzicht in je financiële situatie? Hoe kom ik tot een betere balans tussen mijn 

inkomsten en uitgaven? Ben je je bewust van de manier waarop je onderhandelt en wil je jouw 

onderhandelingsvaardigheden vergroten? De inspiratiesessie ‘Financieel inzicht’ geeft je meer 

inzicht in je eigen geldattitude. 

 

 

Per ronde kan men 1 sessie of workshop bijwonen. 


