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Zijfestival voor vrouwen
Gratis evenement met boordevol informatie

Judith Boezewinkel is adviseur
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
bij Mens De Bilt en Samen voor De Bilt.

Haaien in de klas

Onze zoon van 7 bereidde zijn spreekbeurt voor. Over haaien. Hij vroeg
zich af: Wat kan ik nou laten zien?
Want hoe leuker mijn materiaal, des
te spannender het is voor mijn vriendjes.
Ja, hij heeft gelijk. Zo werkt het. Bij saaie
verhalen raken mensen snel verveeld.
Met beelden en bijzondere materialen
houd je de aandacht vast en blijft de stof
beter hangen.
Sappige verhalen
Een bedrijf, dat expert is op een bepaald
terrein, heeft dat probleem minder. De
medewerkers hebben vanuit de praktijk veel kennis en mooie ervaringen.
Zij kunnen daar sappige verhalen over
vertellen. Bovendien kunnen ze allerlei
spullen laten zien waar ze mee werken.
Dit is anders dan gangbaar en daardoor
boeiend voor leerlingen.
In de gemeente De Bilt zijn veel bedrijven met deze schat aan kennis en
ervaring. En het blijkt dat zij graag hun
enthousiasme over wat ze doen met
leerlingen delen.
De waarde van geld
Samen voor De Bilt organiseert en stimuleert daarom gastlessen van Biltse
bedrijven op scholen. Zo gaf de Rabobank een gastles op een BSO om kinderen bewust te maken van de waarde van
geld. Er kwamen echte geldzakjes op tafel met oude guldens en allerlei verhalen
uit de praktijk.
Het KNMI, Sweco en Greenlink hebben
oa ook al aangegeven dat ze graag gastlessen geven. Binnenkort staan ook zij
voor een klas.
Twee vliegen in één klap
Kinderen vinden de lessen geweldig,
want het is eens wat anders. En ze steken er veel van op. De medewerkers van
bedrijven wekken met hun enthousiaste
verhalen belangstelling voor hun vak en
het is voor henzelf ook een leuke ervaring. Twee vliegen in één klap.
Tanden in de handen
En de spreekbeurt van onze zoon? Hij
heeft zich aardig gered. Hij kon natuurlijk geen haai mee naar school nemen,
maar wel oude haaientanden. En die waren ook een groot succes.
Prijs
Dit scholenproject trok de aandacht
van de ING. Als stimulans kreeg
Samen voor De Bilt daarom
afgelopen zaterdag maar liefst 3.000
euro om de gastlessen een ‘boost’ te
geven.
Samen voor De Bilt organiseert
ontmoetingen tussen bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. Zo
stimuleren wij betrokken ondernemen
in de gemeente De Bilt en versterken
wij de lokale samenleving. Wij doen dit
samen met Mens De Bilt. Informatie:
www.samenvoordebilt.nl of
judith@samenvoordebilt.nl

Op 21 maart vindt in Zeist het Zijfestival plaats.
Een evenement boordevol inspiratie voor
vrouwen die een volgende stap willen zetten. Deelnemen is helemaal gratis.

Volgende stap
Wil jij je verder ontwikkelen, je kansen
op de arbeidsmarkt vergroten? Zoek je
net dat éne stukje in jouw puzzel dat nog
ontbreekt? Kom dan naar het Zijfestival;
een evenement waar je nieuwe ideeën

‘De Boer & Pheifer notarieel
juridische dienstverlening’

BILTHOVEN - ‘De Boer & Pheifer notarieel juridische dienstverlening’
Mr. Joan Pheifer heeft een praktijk voor notarieel advieswerk en is legal mediator, met als specialisme:
familierecht en echtscheidingen.
Wij bieden een totaalpakket onder leiding van een
terdege opgeleide en ervaren mediator met een
specifiek juridische achtergrond.
Daarnaast adviseert Mr Joan Pheifer, als oud-notaris,
op het gehele notariele gebied:
Registergoederen-, ondernemings- en familierecht:
testamenten, huwelijksvoorwaarden, levenstestamenten maar ook advisering terzake van vermogens- en successieplanning.
Ik verwelkom u graag op het kantoor aan de Soestdijkseweg 180 in Bilthoven.
Tel. 085-4882609
pheifer@notalex.nl • www.notalex.nl

opdoet en andere vrouwen ontmoet. Er
is een podiumprogramma en een inspiratieplein. Eventueel kun je deelnemen aan
een workshop om wat uitgebreider stil te
staan bij een onderwerp.
Deals
Grijp tijdens het festival je kans om een
concrete ‘deal’ met een bedrijf of organisatie te sluiten. Schrijf je bijvoorbeeld in
voor een meeloopstage, coachingsgesprek, training of opleiding. Of kies een
uitdagende vrijwilligersfunctie, bijvoorbeeld om ervaring op te doen. Ook kun je
informatie krijgen over het opzetten van je
eigen bedrijf.
Kracht on Tour
In Nederland kan één op de twee vrouwen financieel niet op eigen benen staan.
Reden voor minister Jet Bussemaker om
Kracht on Tour op te zetten: ‘Meer vrouwen
moeten de kans krijgen en gestimuleerd
worden om hun talenten te ontdekken, te
benutten en te verzilveren.’ Het Zijfestival
in Zeist is onderdeel van Kracht on Tour.
Meer informatie
Je bent dinsdag 21 maart vanaf 08.30 uur
welkom, we starten om 09.00 uur en om
12.00 is het Zijfestival afgelopen. Aanmelden is verplicht en kan via zijfestival.nl of
bel even met de Vrijwilligerscentrale Zeist:
030 - 267 77 86.
Voorbeelden
• Welke kleuren passen goed bij jou? Werk
aan je uitstraling!
• Laat een professionele portretfoto maken voor LinkedIn en je CV.
• Je eigen boek schrijven; luister naar een
ervaringsdeskundige.
• Hoe houd je balans tussen werk en privé?
Interessante workshop!
• Handige sollicitatietips en oefensollicitatiegesprekken.

Maatschappelijke
ondersteuning
in de zes kernen
MENS is ook..
Huisbezoek
75+
www.mensdebilt.nl

Iedereen die 75 wordt krijgt een
brief met het aanbod voor een
informatief huisbezoek. Aan de
hand van een vragenlijst praat een
geschoolde seniorenvoorlichter
met de oudere over zijn/haar

