PERSBERICHT
Bijeenkomst topvrouwen in de verzekeringsmarkt: event am:vrouwen op 9 maart
aanstaande in Utrecht
Deventer, 6 maart 2017 – Aanstaande donderdag 9 maart komen ruim 150 topvrouwen in Utrecht bijeen op de
derde editie van hét netwerkevent voor vrouwen in de verzekeringsmarkt: am:vrouwen. Hier presenteert de
redactie van verzekeringsblad am: de nieuwe top-50 vrouwen in de verzekeringsmarkt en kunnen de deelnemers
rekenen op een inspirerend programma met prikkelende discussies.
Sprekers
Dit jaar is auteur, columnist en opiniemaker Marianne Zwagerman van de partij. Zij vindt dat vrouwen de lat hoger
moeten leggen. In het eventprogramma is ook volop aandacht voor de vrouwelijke klant. Adviseur en financial
planner Sabine van Hulst spreekt over de vrouw als doelgroep en geeft haar visie op het werken vanuit vrouwelijke
competenties.
Tijdens het event spreekt Monique de Vos van adviesbureau Chasse Executive Search over de do’s en de don’ts op
weg naar de top. Want er is werk aan de winkel voor vrouwen om aan de top te komen én te blijven.
Aan de hand van stellingen vindt tot slot een discussie plaats. Welke punten moeten er anno 2017 op de
diversiteitsagenda staan? De panelleden zijn Jan Driessen, eigenaar van Q&A Communicatie in Amsterdam en
voormalig directeur Communicatie van Aegon; Indra Frishert, commercieel directeur van volmachthouder Dazure en
Karin Bergstein, lid van de raad van bestuur van a.s.r.
Netwerken
Tijdens dit event begroeten we nieuwkomers in de top- en subtop van de verzekeringsbranche. Want er zijn veel
wisselingen geweest. Er is genoeg ruimte om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en
ervaringen te delen. De deelnemers gaan naar huis met een van de boeken van Marianne Zwagerman. De rode
draad in haar werk: weten waar je naartoe wilt en zorgen dat je er komt. Mis het niet! Het volledige programma
bekijk je op: http://vrouwen.amweb.nl/programma. De volledige top-50 kun je lezen in am:magazine.
_____________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de organisatie van het congres kan je contact opnemen met:
Eventcoördinator: Cindy Dijkerman, telefoonnummer: (088) 5840 866, e-mail: cindydijkerman@vakmedianet.nl
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
_____________________________________________________________________________________________
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 plus vijf inspirerende am:events. De evenementenkalender bekijk je hier: www.amweb.nl/amevents

