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Nieuwsbrief voor aangeslotenen bij de Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs maart 2006

Winnen kan ook samen
Slimme ondernemers delen kennis en kunde

SVE-leden en introducés waren het erover eens bij ver-
trek uit het gezellige Ondernemerscafé aan de Hooikade
in Den Haag: het was een inspirerende en levendige bij-
eenkomst geweest waar volop ideeën uitgewisseld waren
over allerlei mogelijke samenwerkingsverbanden.

Yvonne Scherf Wietske Zeper Ria van Oosten Ineke Aronds Marlise Goud Marleen van Schaik

O
ver nieuwe vormen van
samenwerken spraken
op 15 februari Anja van

der Aa, zelfstandig consultant
en voorzitter van de Stichting
Ketens & Netwerken, en
Marjolein Hins, oprichter en
directeur van  netwerkorganisa-

tie Q-Search. Beiden vertelden
hoe ze uit onvrede met traditio-
nele arbeidsverhoudingen een
eigen organisatie zijn gestart.
Zowel Anja als Marjolein waren
voorheen actief in een omge-

Lees verder op pagina 2
Run op de bar na afloop van de lezingen.

Wie waren erbij? Een impressie van SVE-leden, introducés en 
sprekers bij de netwerkbijeenkomst in Den Haag  ➤ ➤ ➤
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e SVE-tweedaagse staat
in het teken van ‘de ver-
dieping’. In het leven van

alledag zijn we vaak druk druk
druk. Soms is er ook tijdens net-
werkbijeenkomsten weinig tijd
om eens rustig door te praten
over zaken die je als mens én

ondernemer bezighouden. Op 9
en 10 juni is er eindelijk dat extra
uurtje dat zo onontbeerlijk kan
zijn om een gespreksonderwerp
eens wat verder uit te diepen.

We gaan je verrassen met een
gevarieerd en stimulerend pro-
gramma. Je luistert naar interes-
sante sprekers, neemt deel aan
boeiende workshops en je zult je
creativiteit naar hartelust kunnen
botvieren… We hebben een mooi

programma samengesteld, met
als voornaamste ingrediënten:
filosofie, trendwatching, verdie-
ping, creativiteit, spelen & leren.

Maar natuurlijk is er ook tijd om
lekker in de zon te zitten. De
SVE-tweedaagse neemt je mee
naar een fijne locatie, middenin
de bossen. Dat betekent dus
ook: genieten van de natuur 
tijdens een ontspannende bos-
wandeling. Het eten is top, en 

’s avonds zitten we gezellig met
een drankje aan de bar.

Meer informatie vind je binnen-
kort op onze website
www.sve.nl. In de Entre Presse
van april volgt uitgebreide infor-
matie over het programma en de
verschillende workshops die
aangeboden zullen worden.

Kortom: noteer deze data alvast
in je agenda!

Op vrijdag 9 juni klinkt
het startschot voor de 
SVE-tweedaagse ‘Eindelijk
24 uur de tijd’.

D



ving waar samenwerking leidde
tot demotivatie of zelfs een
burn-out, en waar overleg
strandde in steeds stroperiger
processen die uiteindelijk hele-
maal niets meer opleverden.  

De Stichting Ketens &
Netwerken (www.ketens-
netwerken.nl) bundelt
kennis over en ervaring
met het werken in netwer-
ken. Anja van der Aa legt
uit dat er voor elke doel-
stelling een eigen, pas-
sende overlegstructuur te
vinden is. Zij noemt vier
verschillende samenwer-
kingsverbanden. 
Het bekendst is het ‘net-
werk’, een cluster van
mensen of organisaties die tot
op zekere hoogte vrijblijvend
met elkaar samenwerken.
Binnen zo’n netwerk geldt - al
dan niet expliciet - het principe
‘niet alleen halen maar ook
brengen’.
Een ‘platform’ is een breed
samenwerkingsverband dat bij-
voorbeeld werkt aan de oplos-
sing van (maatschappelijke)
knelpunten. Een platform
streeft naar aandacht van de
media. Vaak zie je dan ook, dat
een bekend of gezaghebbend
iemand zijn of haar naam ver-
bindt aan het platform (denk
bijvoorbeeld aan ‘Het Inno-
vatieplatform’ met Minister-

president Balkenende of het
‘Platform Internet voor alledag’
onder voorzitterschap van prins
Willem-Alexander).
Minder bekend is de ‘keten-
samenwerking’. Partners, vaak
na een zware selectie bij elkaar

gebracht, wer-
ken op grond
van harde
afspraken
samen aan het
bereiken van
een van tevo-
ren vastgesteld
resultaat. In de
zorgsector
komt keten-
samenwerking
voor, maar bij-
voorbeeld ook

bij bedrijven in de sierteelt. 
In een ‘alliantie’ ten slotte wer-
ken organisaties uit verschillen-
de maatschappelijke disciplines
samen. Vaak dragen zij samen
financiële verantwoordelijkheid
en bundelen zij hun kennis en
kunde. In allianties kunnen bur-
gers een actieve rol spelen (dit
is het geval in de alliantie tegen
maatschappelijk geweld).
Anja van der Aa is (co-)auteur
van Ketens, ketenregisseurs en
ketenontwikkeling.

Marjolein Hins leidt Q-Search
(www.qsearch.nl), een netwerk-
organisatie waarin inmiddels 
74 partners samenwerken,

ieder vanuit zijn of haar eigen
onderneming. Alle partner-
organisaties zijn volledig zelf-
standig. Door je aan Q-Search
te verbinden, geef je aan actief
samen te willen werken in bre-
der verband. Partners kunnen
samenwerken in opdrachten,
maar wisselen ook kennis uit
en bieden elkaar steun. Tegen
een jaarlijkse contributie kun-
nen de partners gebruik maken
van allerlei faciliteiten.
Belangrijkste succesfactor is,
dat je je oprecht wilt inzetten
voor de netwerkorganisatie.
Aan Q-Search zijn organisaties
verbonden die werkzaam zijn
op het gebied van werving &
selectie, management- en orga-
nisatie-advies. 

Zowel Anja van der
Aa als Marjolein
Hins getuigden van
het feit dat mensen
die werken in een

samenwerkings-
verband effectiever,
autonomer en geluk-
kiger kunnen zijn
dan mensen die wer-
ken in een traditione-
le, soms (sterk) hië-
rarchische of
bureaucratische
organisatie. Beiden
zijn enthousiaste en

bevlogen vrouwen, voor wie
‘bazen’ en ‘ondergeschikten’
passé zijn. Wel geven zij aan,
dat iemand het voortouw moet
nemen in het bewaken van de
cultuur die in wezen door alle
partners en deelnemers gedra-
gen moet worden. Hierbij spe-
len zaken als open communica-
tie, transparante werkprocessen
en overlegstructuren én het
hanteren van dezelfde begrip-
pen een belangrijke rol. 

Het motto van Marjolein Hins,
‘delen = vermenigvuldigen’,
vormt kort maar krachtig een
goede samenvatting van de bij-
eenkomst, die afgesloten werd
met een overheerlijk diner. 

Anne-Mieke Stein

om ca. 20.30-21.00 uur afgelopen. Twee bij-
eenkomsten per jaar worden samen met de
Entre Jeunes georganiseerd.
SVE’ers ontvangen ruim voor de genoemde
netwerkbijeenkomst een uitnodiging per 
e-mail alsmede deze nieuwsbrief, waarin uit-
gebreid aangekondigd wordt wat de inhoud
van het programma is. Het programma is
ook online te vinden: www.sve.nl.
Niet-SVE’ers zijn van harte welkom, mits 
zij voldoen aan de criteria (ten minste 
twee jaar een eigen onderneming), zich van
tevoren hebben aangemeld bij het secre-
tariaat en hun aanmelding per fax of e-mail
is bevestigd.

De start van de netwerkbijeenkomsten 
is om ca. 15.30 uur (i.v.m. fileproblemen).
Bijna alle bijeenkomsten zijn inclusief diner
of broodmaaltijd. De bijeenkomsten zijn

NETWERKBIJEENKOMSTEN
woensdag 26 april

vrijdag 9 - zaterdag 10 juni

juli en augustus: zomerreces

maandag 4 september
dinsdag 3 oktober

woensdag 8 november
donderdag 7 december

A g e n d a  2 0 0 6
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Marjolein Hins Marijke Visser Marijke Spigt Marieke Bemelman Katja Wetsteijn Jet Martens

Eten met stokjes kun je leren...

Anja van der Aa.

Marjolein Hins (links) en voorzitter Marieke Bemelman.

Mazars is sponsor van deze SVE-EntrePresse
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Programma van dinsdag 21 maart 2006
15.30 uur Inloop.

16.00 uur Aanvang programma:
Welkom, toelichting programma.

16.20 uur Introductie van de drie netwerken door de voorzitters 
en voorstelrondje van de leden.

17.00 uur Hankie van Baasbank, directeur Kamer van Koophandel  Amsterdam, 
over ‘Handen ineen - KvK in nieuw vaarwater’. Vragen en discussie.

18.30 uur Mozambiquaans buffet in het restaurant van de KvK verzorgd door 
Ancha’s Catering. Netwerken met drie netwerken: SVE, Vice Versa 
Groot Amsterdam en Vrouw in Bedrijf. 

Locatie
Het Hoofdkantoor van de Kamers van Koophandel, en Kamer van Koophandel van Amsterdam, 
De Ruyterkade 5, 1000 CW Amsterdam (telefoon 020-5314000).

Kosten
De kosten voor het programma bedragen € 25,- per persoon (inclusief maaltijd). 
Introducés en niet-SVE-leden betalen € 30,-. 

Aan- en afmelden
Wij verzoeken je om je uiterlijk 15 maart per fax aan te melden bij het secretariaat via het speciale inschrijf-
formulier. Afmelden kan tot 12.00 uur op vrijdag 17 maart.
Omdat de cateringkosten worden afgestemd op het aantal aanmeldingen, zijn we genoodzaakt je bij latere
afmelding de deelnemerskosten volledig in rekening te brengen.

Introducés / Criterium voor deelname
Deze bijeenkomst is een prima gelegenheid om een vriendin/collega-ondernemer (op voorwaarde 
dat zij ten minste twee jaar een eigen bedrijf runt) te introduceren! Wanneer je iemand met de SVE wilt laten
kennismaken, geef haar naam en adres dan op aan het secretariaat. Een introducé kan twee keer aan de
SVE-netwerkbijeenkomsten deelnemen. Een derde keer deelnemen verplicht tot lidmaatschap.

Organisatie
Voor advies of last-minute paniek kun je je wenden tot het SVE-secretariaat (033 - 4323099), Els Enschedé
(06 - 54922247) of Anne-Mieke Stein-Pronk  (010-4202315 / 06-22151529).

Sinds januari van dit jaar is zij alge-
meen directeur - de eerste vrouwelijke
KvK-directeur in Amsterdam. Hankie

van Baasbank staat bekend als erg direct 
en besluitvaardig - een veelzijdige vrouw
met een groot gevoel voor humor, die recht
door zee is en op haar doel afgaat. Op
woensdag 21 maart a.s. is zij de inspireren-
de spreker op onze netwerkbijeenkomst in
de Kamer van Koophandel Amsterdam,
waarbij ook de netwerken Vice Versa Groot
Amsterdam en Vrouw in Bedrijf (Haarlem
e.o.) aanwezig zullen zijn.

Hankie van Baasbank denkt en
praat inmiddels op het hoog-
ste lokale en interregionale
niveau mee over zaken als de
ontwikkeling van een ‘creatieve as’
(van Haarlem tot Hilversum en van Almere
tot Aalsmeer), de uitbreiding van Schiphol
met een internationaal knooppunt, de
oprichting van een toonaangevend kennis-
centrum voor de handel en de revitalisering
van winkelgebieden in de hoofdstad.
Tijdens de netwerkbijeenkomst zal zij uit-
eenzetten met welke aanvalsplannen de
Kamer van Koophandel de economische
positie van de Noordvleugel Randstad gaat
versterken. Maar zij geeft ook haar visie op
tal van grote en kleine zaken die voor onder-
nemers van belang zijn. Ze staat klaar voor

onze kritische vragen en dis-
cussiepunten om zo te bewij-
zen dat de Kamer professio-

neler wordt, (nog) meer in-
speelt op de belangen van onder-

nemers en klaar is voor de nieuwe tijd.

Die open discussie is zinvol. In het afgelo-
pen jaar hebben de 21 Kamers van Koop-
handel immers flink onder vuur gelegen.
‘De Kamers zijn hard aan een forse moder-
nisering toe’, vond de Raad Nederlandse
Detailhandel. De politiek sloot zich aan bij
de kritiek: de KvK’s zouden inefficiënt zijn
en de bestuursstructuur topzwaar. Het
Ministerie van EZ concludeerde dat het
aantal KvK’s zou moeten afslanken en dat
diensten als Handelsregister en voorlich-

ting beter centraal geleverd kunnen wor-
den. Alle partijen waren het erover eens dat
de belangrijkste taak van de Kamer van
Koophandel is: het creëren van zo gunstig
mogelijke condities voor ondernemen in de
regio. Voor 2006 is daarom een pittig actie-
programma op gang gebracht met VNO-
NCW, MKB-Nederland en het Ministerie
van EZ onder het motto ‘Handen ineen
voor economische groei’.

Tijdens de netwerkbijeenkomst kunnen we
ervaren hoe concreet de Kamer van Koop-
handel Amsterdam de schouders onder dit
alles zet en wat wij daar in onze dagelijkse
ondernemerspraktijk aan kunnen hebben.
Kijk over je grenzen en meld je aan voor de
komende netwerkbijeenkomst. 

HANDEN INEEN
Kamer van Koophandel in nieuw vaarwater

‘Wat mij intrigeert aan de Kamers
van Koophandel is dat ze enerzijds
een noodzakelijk kwaad zijn die 
formele bepalingen opleggen aan
ondernemers, die daar nog voor moe-
ten betalen ook, en dat ze anderzijds
een enorm stimulerende rol spelen in
allerlei economische processen.’ Dat
was een uitspraak van Hankie van
Baasbank toen zij voorjaar 2005 als
plaatsvervangend directeur in dienst
trad bij de grootste Kamer van
Koophandel in Nederland (ruim
tweehonderd medewerkers).

Dinsdag 21 maart 2006

Jacqueline Ham Ria Däpp José Verweij Pia de Wijer Gré de Groot Els Enschedé
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Prikbord
Indrukwekkende modeshow van Eiske Henneman

De oudere SVE’ers herinneren zich nog de start. Inmiddels bestaat het merk 
Eiske Henneman al weer tien jaar. Dit jubileum is op 29 januari uitbundig 
gevierd met de presentatie van een prachtige designcollectie. Op de website 
(www.eiskehenneman.nl) kun je nog (na)genieten van deze wervelende modeshow.
Helaas had de vreugdevolle gebeurtenis ook een verdrietige lading. Eiske maakte
na de show bekend dat zij door ziekte gedwongen is haar bedrijf te beëindigen.
De zomercollectie 2006 zal dus de laatste zijn die in de winkels komt te hangen.
Ter afsluiting van deze periode is een prachtig fotoboek verschenen: Eiske 
Henneman collectie 1996 - 2006. Dit boek geeft in 160 grootformaat pagina’s 
een overzicht van alle collecties, interviews met de ontwerpster en visies op de
collecties van de afgelopen tien jaar. Je kunt dit boek bestellen door € 39,- 
(boek + verzendkosten) over te maken op Postbank nummer 4341716, t.n.v. 
E&Y fashion BV Amsterdam. Vergeet niet je postadres te vermelden.

MKB-Onderneemsters met Yente op handelsmissie 
naar Zuid-Afrika 24 maart - 1 april 2006

Eiske Henneman (met bril) showt haar collectie 2006.

Op 24 maart reist een groep van 20 vrouwelijke
ondernemers naar Zuid-Afrika voor een multi-
sectorale handelsmissie. Yente organiseert de
missie in samenwerking met de South African -
Netherlands Chamber of Commerce (SANEC).
De deelneemsters gaan individueel of in groeps-
verband de Zuid-Afrikaanse markt verkennen. Er
zijn diverse ontmoetingen met Zuid-Afrikaanse
vrouwennetwerken. Ook zijn er gevarieerde
workshops, gegeven door zowel Neder-
landse als Zuid-Afrikaanse deelneem-
sters. Mavis Carrilho, directeur van 
I-Nova en Black Business Woman of
the Year 2005, zal optreden als delega-
tieleider. Zuid-Afrika schat het belang
van deze handelsmissie hoog in, zo blijkt
uit de ondersteuning van het Department of
Trade and Industry (DTI) en de betrokkenheid
van de Zuid-Afrikaanse vrouwennetwerken.

Programma - Na aankomst start het programma
met een korte safari in Kololo Game Reserve. Op
zondag is er een ontmoeting met vertegenwoor-
digers van de provincie Limpopo, waarna de deel-
nemers vertrekken naar Johannesburg voor het
officiële programma dat op maandag aanvangt.

’s Avonds is er een ontvangst op de Neder-
landse Ambassade. De dinsdag is bestemd voor
individuele matchmakingsgesprekken, netwerk-
ontmoetingen en een workshopprogramma. 
De inhoud van het programma is zeer gevarieerd
met thema’s als black economic empowerment,
subsidies voor zakendoen in Zuid-Afrika, project-
financiering, een presentatie door de Chamber

of Commerce and Industry Project
Johannesburg, maatschappelijk verant-

woord ondernemen en het opstarten
van een internationaal elektronisch
netwerk. Na een tussenstop in Kaap-
stad keert de groep op 1 april terug in

Nederland.

Stichting Yente - Yente, ‘geboren’ in de SVE en
‘geadopteerd’ door de Federatie Zakenvrouwen,
staat sinds begin februari op eigen benen en
heeft een formele status gekregen als stichting.
Vanuit haar achterban, het vrouwennetwerk in
Nederland, wil de stichting Yente het internatio-
naal vrouwelijke ondernemerschap zichtbaar
maken en versterken. Zie ook www.yente.org. 

Els van Eijk

Deadline kopij Entre Presse april 2006:
31 maart E-mail: antje.melissen@sve.nl


