
 

W.I.N Women in Network komt naar Nederland! 

Op 30 oktober 2018 gaat het gebeuren! Het zakelijke netwerk voor vrouwelijke 

ondernemers en carrièrevrouwen, Women in Network (W.I.N), is uitgenodigd door 

Wilma Verhoeks, directeur van Wi-Care, om in Nederland een netwerkbijeenkomst te 

houden in Geldermalsen. 

Wilma is bezig haar verkoopnetwerk in Duitsland op te bouwen en heeft persoonlijk ervaren hoe waardevol 

internationaal netwerken is! Via de vele contacten die zijn gelegd via W.I.N. is ze op een relatief eenvoudige 

manier, in diverse landen, snel aan informatie of een specifiek contact gekomen. 

Dat geeft een boost aan de snelheid waarmee je iets van de grond wilt krijgen en dat is niet te vergelijken 

met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (zowel Nederlandse als Duitse). Daar beschikken ze vaak niet 

over de juiste specifieke informatie. 

Wat is W.I.N Women in Network?  
Een netwerk voor vrouwelijke ondernemers en carrièrevrouwen die grensoverschrijdend willen netwerken 

met andere vrouwelijke ondernemers uit hun branche.  

W.I.N. is het juiste netwerk als u op zoek bent naar uitwisseling van internationale contacten en/of 

gegevens. Of wanneer u zakelijke (of persoonlijke) netwerk internationaal op de kaart wilt zetten, maar ook 

als u referenties en/of aanbevelingen zoekt.  

Sinds 2010 is W.I.N Women in Network in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland al bekend als een 

professioneel vrouwennetwerk. In de komende jaren wordt het netwerk van W.I.N Women in Network in 

tien landen verder uitgebouwd. Daar wilt u toch aan meedoen?  

http://www/win-women-in-network.com 

Netwerkbijeenkomst W.I.N. te Nederland. 

Wanneer? 30 oktober 2018 

Hoe laat? 18.00 tot 21.00 uur. 

Waar?   Rijnstraat 24  

   4191 CL  Geldermalsen 

Organisatie?  Wilma Verhoeks – gastvrouw en Petra Polk - oprichter W.I.N 

Agenda?  Dit kunt u verwachten tijdens deze bijeenkomst: 

1. Kennismaken met andere vrouwen, netwerken met andere vrouwen of andere zakenvrouwen 

2. Presentatie van uzelf, uw bedrijf of uw werkzaamheden in 60 seconden. 

3. Netwerken over de grens 

4. Kennismaken met W.I.N Women in Network 

5. Visitekaartjes uitwisselen 

6. Referenties vragen en krijgen 

7. Onze slogan en doelstelling voor deze avond is: ‘Gezamenlijk netwerken zonder grenzen’. 

Taal?  Het zal voornamelijk een tweetalige avond zijn, er wordt gesproken in Nederlands, maar ook 

in Duits. Laat uw (ontbrekende) talenkennis géén belemmering zijn. Er zijn dames aanwezig, 

die voor u kunnen vertalen!  

Aanmelden? Bent u geïnteresseerd in deze inspirerende bijeenkomst? Meldt u dan voor 22 oktober per 

email aan via holland@win-women-in-nerwork.com of via wilma@wi-care.com 

Het aantal deelnemers is beperkt, tot maximaal 40 dames, dus meldt u snel aan als u erbij 

wilt zijn! Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Uw netwerk:  In het kader van het netwerken willen wij u vragen, geef deze informatie door aan een 

zakenvrouw of vriendin waarvan u denkt dat dit een belangrijke meeting kan zijn voor het 

zetten van een eerste internationale stap!  

Tot ziens?  Wij hopen u te ontmoeten op 30 oktober!  
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