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ZijSpreekt in 2015 onvoltooid tegenwoordig!
Ja, we waren met ZijSpreekt alom vertegenwoordigd in 2015.
U ontving 11 nieuwsbrieven, we verwelkomden de 625ste
spreekster, ruim 100 vrouwelijke deskundigen stonden mmv
ZijSpreekt op het podium, we vierden de 50ste aflevering van
de Training Sprankelend Presenteren, 12 spreeksters
ontvingen een prijs, 27 presenteerden hun boek, 14 vertelden
hun verhaal in de rubriek InBeeld en 15 keer deden we
verslag van boeklanceringen, jubilea en prijsuitreikingen in
ZijWasErbij. We namen ook deel aan vele events. Een jaar in
beeld waarin tal van deskundigen van ZijSpreekt hun
zichtbaarheid toonden!

De winnaar is...
Veel prijzen weer dit jaar. Maar bovenaan staan natuurlijk
de Vrouw in de Media Awards van mediaplatform VIDMnl
en ZijSpreekt ;-). Die gingen dit jaar naar longarts Wanda
de Kanter en Somalische vluchtelinge Ilhaam Awees.
Wanda volgde de uitreiking door Shula Rijxman (NPO) via
facetime vanuit Frankrijk. Ilhaam, woordvoerster van
uitgeprocedeerde asielzoekers, ontving de You Go Girl
Award 2014. Zie de foto's.

Ook ontdekkingsreizigster Arita Baaijens kreeg een
award: genaamd Traveler of the Year 2014. Hoogleraar
rampenstudies Thea Hilhorst ontving de Vici-beurs (1,5
miljoen euro voor onderzoek). Cardiologe Angela Maas
werd Vrouw van Nu 2015. Theatermaakster Adelheid
Roosen nam de Van Praag-oeuvreprijs in ontvangst.
Vrouwencoach en verloskundige Diana Koster werd
Freelancer of the Year, categorie zorg. Zangeres en
stemkunstenaar Beatrice van der Poel won met het
luisterboek Een weeffout in onze sterren van John Green de Storytel Luisterboek Award. De
jury: 'prachtig voorgelezen'. Riskmanager Amba Zeggen (vaste gast bij radio 1 AVRO/Tros)

werd uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar. Truus Dokter is Trendforecaster of the Year.
Leontine van Hooft won The Voice Outstanding African Motivational Award. Vreneli
Stadelmaier (foto) kreeg de tweejaarlijkse Joke Smit-prijs en tienduizend euro en Raja Felgata
tenslotte kreeg de aanmoedigingsprijs van Etnische Zakenvrouwen Nederland.

Dromen
Het was hun droom om de Gurla Mandhata (7694
m) in West-Tibet te beklimmen en ze hadden zich
als altijd goed voorbereid. Het klimduo Katja
Staartjes en Henk Wesselius wist dat de
weersomstandigheden slecht konden zijn maar dat
ze in een zware aardbeving terecht kwamen
overviel hen volledig. In een blog deden ze verslag
van hun afgebroken expeditie. Katja: ‘We hebben
een engel op onze schouders gehad. Uiteraard zijn
we teleurgesteld, maar het mag geen naam hebben bij de ellende die deze natuurramp met zich
meebrengt voor Nepal. Hulp is hard nodig.’ (foto: team). Lees ook haar verhaal InBeeld.

Ook InBeeld bij ZijSpreekt
ZijSpreekt nam ook dit jaar weer een aantal deskundigen apart
om ze te laten vertellen met welk verhaal ze het podium betreden.
Dat waren o.a.: creatief denker Marijke Krabbenbos: 'Ik geef
mensen hun creativiteit die ze zijn kwijtgeraakt graag weer terug';
Noor Bongers verwerkt het hersenletsel dat haar moeder trof
voor haar lezing 'Old age ain't no Place for Sissies'.
Conflictbemiddelaar Chiquita Welmerink richt zich op
transformatie van conflicten: 'Wat er is gebeurd in je leven kun je
niet veranderen, wel wat het met je doet'. Enneagram coach Anita
Sanders leert jongeren in zichzelf te geloven. Rouwdeskundige
Ineke Koedam vertelt over omgaan met sterven.
Pensioendeskundige Wil Post over haar pensioendroom en
gelijke behandeling m/v. Hoogleraar Sociale Wetenschappen
Christien Brinkgreve vertelt graag verhalen over onderwerpen die de samenleving raken en
veranderen. Mirjam de Rijk spreekt over 51 mythes over werk en werkloosheid en schreef het
op in 51 mythes ontleed. PR-expert Jennifer Delano (foto) wil in vijf jaar tijd '100.000 mensen
vooruit schoppen'. Speelgoeddeskundige Marianne de Valck vertelt waarom spelen zo goed is.
Trainer Elke de Quay deelt haar ervaringen in de zorg voor haar gehandicapte dochter. Actrice,
presentatrice Julika Marijn over de kracht van de adem. Femke Mostert die met het duo Fem
& Daan optreedt als sfeermanagers.

Bekijk ze InBeeld

ZijWasErbij

Vijftien keer was de rubriek ZijWasErbij gewijd aan een
boeklancering, jubileumviering of prijsuitreiking van één
van die 600+ deskundigen. Voorbeelden:
Human2Human, de nieuwe klantrelatie (inmiddels
tweede druk) van Danielle de Jonge. Het 12,5-jarig
jubileum van Netwerkorganisatie La Red van Miriam
Notten. De promotie van zakencoach en nieuw
benoemd hoogleraar Josette Dijkhuizen. De lancering
van Charismatische Vrouw , waarvoor Lorraine
Vesterink samen met Lizet van Triet zes experts
interviewde over charisme (foto met MM). Tineke
Rensen, ondernemerscoach, overhandige Sybilla
Dekker het eerste exemplaar van Geef je concurrenten
het nakijken. 'Zoek geen baan maar werk' is het motto
van arbeidsdeskundige Anne-Marije Buckens, tevens betrokken bij Het Grote 50+werkboek.
Raja Felgata vierde het vijfde jaar van de Kleurrijke Top 100 en presenteerde haar boek I love
Mo en imagocoach Zabeth van Veen vierde haar tienjarig jubileum.

Meer in ZijWasErbij

Verschenen
De boekenkast van ZijSpreekt puilde dit jaar
uit dankzij 27 nieuwe titels van de hand van
onze spreeksters. Het is weer een mooie lijst
en een aantal kreeg ook aandacht in de
media. Een greep uit de kast:
Gerdi Verbeet kwam samen met Alexander
Rinnooij Kan met Voorzitter! (opgetekend
door Margriet van Lith).
Nathalie Francken analyseerde de rol die
een voorzitter in het vergaderen speelt in De
Nieuwe Voorzitter.
Publiciste Petra Stienen beschreef in Terug
naar de Donderberg wat er is gebeurd met de
Roermondse wijk waarin zij opgroeide.
Chinakenner Bettine Vriesekoop toonde in Dochters van Mulan hoe vrouwen zich profileren
in het moderne China.
Naema Tahir liet in Gesluierde vrijheid zien hoe moslimvrouwen proberen oude tradities een
nieuwe betekenis te geven.
Politicoloog Mounir Samuel (toen nog Monique) schreef over de protesten van Egyptische
jongeren tegen het bewind van president Mubarak in haar eerste jeugdroman Dansen tussen
golven traangas.
Pensioendeskundige Monica Swalef presenteerde een standaardwerk over Versterking
bestuur Pensioenfondsen.
Journaliste Linda Polman tekende in Leven met de doodstraf de verhalen op van vrouwen
die zich ontfermen over terdoodveroordeelden in Texas.
Toezichthouder Hanske Plenge belichtte de dilemma's uit de praktijk van commissarissen in
De zwarte doos van de boardroom.
Hanneke van Gompel leverde de Mind&Spirit agenda 2016.
Vrouwen bluffen niet was het derde managementboek van strategisch onderhandelaars

Elisa de Groot en Monic Bührs.
Ruslanddeskundige Marie-Thérèse ter Haar belichtte Ruslands actuele geschiedenis en de
westerste verslaggeving in Zijn zij nou gek of zijn wij het?
Yolan Witterholt schreef het handboek voor de startende freelancer De journalist als ZZPer.
Magda Berman (etiquette) en Jeannine Sok (gastvrijheid) schreven Welkom! Professionele
gastvrijheid als sleutel tot succes.
In Een doodgewoon kabinet beschreef historicus Klaartje Peters de acht jaren van Paars
(1994-2002).
En Vilan van de Loo schreef een aandoenlijk boek over haar 'moeilijke manpoes' Tim.

Gun jezelf ook een training presenteren
Op 15 december was de tiende training Sprankelend Presenteren
van dit jaar. In juli vierden we bovendien de vijftigste training. Ook
de deelnemers van de laatste training waren opgetogen over
inhoud en aanpak. Zij gaven de begeleiders Violet Falkenburg
en Marga Miltenburg weer een mooi cijfer. Het sterkt ons om
enthousiast en sprankelend door te gaan in 2016. Let op de
nieuwe data. Ben jij er dan ook bij? Bekijk de info en testimonials.

Inspirerende sprekers
Zij kregen een testimonial van de opdrachtgevers voor hun optredens: o.a. Ingeborg
Koopmans, Kim Coppes, Joke Hermsen, Petra Stienen, Neeltje van den Brand, Mirjam
Sterk, Funda Müjde, Fiona Stoop, Kirsten van den Hul, Anne-Marije Buckens, Katinka Baehr,
Minka Nijhuis, Angelique van 't Riet, Emilie Huber, Joke van Leeuwen, Lorraine Vesterink,
Ria van Dinteren.

In 2016 kijken we uit naar
Natuurlijk de presentaties en optredens van onze
spreeksters. Op het podium staan o.a. Janneke
Juffermans, Anne Ziegers, Betteke van Ruler,
Joke Hermsen, Kim Coppes, Adelheid Roosen,
Elma Drayer, Lia van Bekhoven en Ingrid
d'Hooghe. Het boek en tentoonstelling 'Search for
Paradise' van de ontdekkingsreiziger, schrijfster en
fotografe, Arita Baaijens staat vanaf 16 januari op
het programma. De bekendmaking van de Vrouw
in de Media Award half februari en You Go Girl Award 2015 (hou de social media voor de
stemming in de gaten). De uitreiking van de Aletta Jacobs Prijs 2016 op 7 maart aan arabiste

Petra Stienen voor het vermogen ruimte te creëren voor het andere geluid van vrouwen én
mannen in Nederland en de Arabische wereld'. En Hillary Clinton goes for president!
Zal er dan eindelijk een doorbraak plaatsvinden wat betreft het aantal vrouwen in




topfuncties van bedrijfsleven en hoger onderwijs..?
aan tafel bij DWDD, Oog in Oog, Pauw, Jinek..?
op het podium van o.a. De Week van de Ondernemer..?

Dan kunnen we eind 2016 noteren:




vooruitgang vrouwen in het nieuws
minder #allmalepanels
meer vrouwelijke profs en topvrouwen

We houden u op de hoogte met de vernieuwde - het werd tijd volgens sommigen - nieuwsbrief.
We sluiten dit jaar af met de 25 nieuwe sprekers in beeld.
Tot in 2016!

Volg ZijSpreekt

Dit is het 75ste bericht in het zesjarig bestaan van ZijSpreekt. Verschijnt
iedere maand op augustus na. De nieuwsbrief staat ook op de
nieuwspagina. Ik ben benieuwd naar je/uw reactie op info@zijspreekt.nl.
En heb je zelf nieuws, laat het weten!
ZijSpreekt is ambassadeur van de crowdfundings-campagne 1001
vrouwen in de 20ste eeuw
Marga Miltenburg
Jaarwisseling 2015/2016

Contact
info@zijspreekt.nl
06-53148796
www.zijspreekt.nl

