PERSBERICHT
Uitverkocht topvrouwenevent bevestigt interesse van vrouwen in financiële topfuncties
Deventer, 3 maart 2016 - De tweede editie van het am:vrouwen event op 8 maart is volledig uitverkocht. De
organisator am: - platform voor professionals in de financiële dienstverlening – concludeert dat de belangstelling
voor het onderwerp ‘topvrouwen in verzekeringen’ groot is.
Deelnemers
Meer dan 140 vrouwen hebben zich ingeschreven als bezoeker voor dit event dit jaar bij Delta Lloyd in Amsterdam.
De bezoekcijfers laten verder zien dat het leeuwendeel van deze vrouwen behoort tot de top en de subtop van
verzekeringsmaatschappijen. Ook is er een groep vrouwen aanwezig die een paar treden lager op de carrièreladder
staat. Zij pakken op dit event hun kans om te leren van topvrouwen en te netwerken.
Sprekers
De am:redactie presenteert op 8 maart de lijst van de machtigste vrouwen in verzekeringen: de am:top 50
powervrouwen. Ook krijgen de bezoekers adviezen voorgeschoteld van een aantal toprecruiters en topvrouwen.
Onder andere Ingrid de Graaf (lid Raad van Bestuur Delta Lloyd), Olivier Kist (partner bij The Executive Network) en
Marja Wagenaar (voormalig politicus, consultant, bestuurder, coach) delen hun ervaringen.
De middag wordt afgesloten met een pittige discussie. Hoe krijgen we meer vrouwen in de top? En wat kunnen
vrouwen zelf doen om in die top te komen? Headhunter Monique de Vos plaatst vrouwen in de top van verzekeraars
en houdt niet van gemuts. Ton Hopmans van Yacht en Cas Verhage van NH1816 hebben hun eigen visie. Moeten
vrouwen hun plek krijgen of zullen ze die gewoon ouderwets moeten bevechten? De meningen verschillen, maar de
discussie is nuttig.
Tot besluit is er natuurlijk ruimte om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en ervaringen te
delen. Het volledige programma bekijk je op: http://vrouwen.amweb.nl/programma. De volledige top-50 kun je
lezen in am:magazine.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de organisatie van het congres kan je contact opnemen met:
Eventcoördinator: Vakmedianet, Cindy Dijkerman, telefoonnummer: (088) 5840 866, e-mail:
cindydijkerman@vakmedianet.nl
Redactie Adjunct Hoofdredacteur: Jannie Benedictus, telefoonnummer: (088) 5840 865, e-mail:
janniebenedictus@vakmedianet.nl
Perskaarten
Voor journalisten zijn nog enkele perskaarten beschikbaar. Deze kun je via dit e-mailadres aanvragen:
amevents@vakmedianet.nl
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Over am: am: is hét platform voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening. Naast am:magazine
bestaat het platform uit de e-mailnieuwsbrieven am:signalen en am:signalen flash en uiteraard het online platform
www.amweb.nl. In 2016 biedt am: volop inspiratie en educatie met een zevental evenementen. De evenementenkalender bekijk je hier: www.amweb.nl/amevents

