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Internationale Vrouwendag Utrecht: ondernemen & ontmoeten 
 

Ondernemen en ontmoeten….het gebeurt op zondag 1 maart in Meeting Plaza Utrecht. 
In opmaat naar de Internationale Vrouwendag, organiseert Tori Oso Utrecht deze 
bijeenkomst. Een middag voor iedereen die geïnteresseerd is in kennis delen, het 
verhaal achter de ondernemer of door middel van ontmoetingen zijn of haar netwerk wil 
uitbreiden. 

Vanaf 13.00 uur zijn de bezoekers welkom en zal Ernestine Comvalius (directeur 
Bijlmerparktheater) om 13.30 uur het openingswoord verzorgen. Zij zal de relatie leggen met het 
thema Vrouwen en economische zelfstandigheid. Daarnaast brengt ze het belang van ondernemen 
& ontmoeten onder de aandacht. 

Workshops en inspiratie sessies 
Speciaal voor deze dag hebben we een interactief programma samengesteld met workshops en 
inspiratie sessies. Vanaf 14.00 uur kan men de volgende workshops volgen: ‘Financieel inzicht’ 
o.l.v. Orie Communicatie, ‘Netwerken & zichtbaarheid’ o.l.v. Women in Charge en ‘Je digitale 
visitekaart’ o.l.v. Lisa Kong. De twee sessies die men kan bijwonen zijn: ‘Ondernemers aan het 
woord’ en ‘Meet the bloggers’. In ‘Ondernemers aan het woord’ delen Hoda Hamdaoui van hoda 
magazine, Chantal van den Berg van Choicez coaching en Dominique Snip van hairsalon Sheado 
hun persoonlijk verhaal. Tijdens ‘Meet the bloggers’ vertellen Talita Kalloe (Zeg maar jij- 
journalist/blogger), Vanessa Dawson ( Culinessa food blogger) en Megisa Esseboom (Myblackhair 
blogger) alles over de ins –en outs van het bloggen en wat het hen tot nu toe heeft opgeleverd. 
Linda Nooitmeer en Beryl Valpoort zijn de gespreksleiders tijdens de sessies. Verhalen, kennis en 
ervaring staan hierin centraal.  

De workshops en sessies zijn ook geschikt voor de aanwezigen die geen ondernemers zijn. 
 
Ontspanning en literatuur 
Liefhebbers voor stoel en Afrikaanse hoofdmassage kunnen tijdens de inloop en de pauze, terecht 
bij de masseur van Yema HealingTouch. Loop langs bij de boekentafel van Savannah Bay en neem 
een kijkje. Wie weet zit er iets moois tussen. 

De middag wordt vanaf 16.30 uur afgesloten door Sharon De Meneges van de Lachstudio. Deze 
ervaring wil je niet missen! 

Aanmelden is verplicht via: torioso@gmail.com 
Bijdrage: 10 euro inclusief koffie/thee en workshops/sessies 
Locatie: Meeting Plaza Utrecht, Godenbaldkwartier 20 Hoog Catharijne. 

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.torioso.nl/agenda 
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