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Het project team

Dinsdag 29 september

van 100 Mirrors extended, heeft deelgenomen aan veel vrouwennetwerken. Dat heeft
vernieuwde inzichten opgeleverd en een scala aan belangstellende ‘rolmodellen’, die hun
ervaringen op video willen vertellen. Vrouwen in vele sectoren en van alle leeftijden.
Zie hier de eerste resultaten op onze site. We
zoeken nog rolmodellen in de politiek. Idee?

Praat met ons over de resultaten van het project en de stand van zaken m.b.t. 400.000 onderneemsters in ons land! En/of doe met ons
mee: Workshop PITCH PERFECT, Doe en
Durf je Pitch, tijdens het Nationale Zakenvrouwen Congres in Landgoed Waterland in
Velsen Zuid. Doe mee aan de middageditie, de
avondeditie of neem een passe-partou. Kijk
op hun site en geef je op. We zien je graag!

Portretten in tekst en beeld
Na september 2015 zijn video’s en teksten
van alle interviews ook op de site van 100
Mirrors te zien. In vele talen. Een kleurrijke
mix dus van verhalen van ondernemende
vrouwen in hun eigen bedrijf of ’los van een
plakkende werkvloer’ in vele landen.

Website
De website is vernieuwd en leesbaar in het
Nederlands www.100mirrors.eu Kijk maar
eens en…….. Like us please op Facebook!

Like us?
Op onze facebook pagina staan al voortdurend berichten van all over the world. Volg
ons, klik en like us! Een blog is in de maak.
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