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positions.
COMPANIES/organisations:
Marketing Mediation
Women Entrepreneurs Netherlands
Ambition For Success
Aquarius21

Gelauwerde onderneemster met een
groot netwerk aan (inter)nationale
contacten, deelt haar expertise met
vrouwelijke onderneemsters en hoog
opgeleide multiculturele jongeren.

Award winning entrepreneur with a
great network of (inter)national
contacts, shares her expertise with
female entrepreneurs and high
potential multi cultural youngsters.

Tips voor leraren:
Carmen vertelt hoe vrouwelijke
ondernemers door internationale
contacten -via handelsmissies- kunnen
groeien. Daar hoef je niet groot voor te
zijn. En ze vertelt over Ambition For
Success voor multi culturele high
potentials.

Tips for teachers:
‘You don’t have to be big, to let grow
your business through international
contacts’, tells Carmen. Organising
trade delegations and ‘Ambition for
Success’ are examples of her
stimulating entrepreneurship amongst
women and high potentials.

Achtergrond en carrière
Ik ben al 20 jaar ondernemer. In 1996
startte ik het eerste HR Recruitment
bureau ‘Team Care’. In 2003
onderscheiden met een Europese
Award als Zwarte Zakenvrouw
Nederland. Dat heeft veel nieuwe

Background and career
For over 20 years I am an
entrepreneur. I started the first HR
Recruitment Agency ‘Team Care’ in
1996. For that I was rewarded with the
Black Business Women Award in 2003.
This price opened up a variety of new
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deuren voor me geopend. Ik stond
voor de luxe keuze: doorgaan met
mijn core business, iets anders gaan
doen of nevenfuncties oppakken?
Dat laatste heb ik gedaan. Ik was Lid
van de Adviesraad bij het ministerie
van EZ om nieuw ondernemerschap
nader vorm te geven met name voor
vrouwen, etnische minderheden en
jongeren. Daarnaast werd ik verkozen
tot voorzitter van de Federatie
Zakenvrouw. Dat was een koepel
aangesloten bij de VNO/NCW. De
Federatie heeft belangrijke politieke
winst geboekt w.b.t. de (fiscale)
regelgeving voor vrouwelijke
ondernemers: o.a. het betaalde
zwangerschapsverlof voor
onderneemsters en het recht om
zelfstandig leningen te mogen sluiten
en belastingaangifte te doen (zonder
medeondertekening van je man of
vader ;)
Er is nu veel weerstand tegen
koepelorganisaties en traditionele
lidmaatschappen op basis van
contributie. Door de intrede van social
media, ontstaan veel meer netwerken
zonder contributie verplichtingen.
Vrouwelijke onderneemsters zoeken
netwerken om hun business kansen te
vergroten. Ik merkte dat zij nog niet
automatisch opgenomen zijn in de
databases voor internationale
handelsmissies van de ministeries.
Daarom heb ik een nieuwe stichting in
het leven geroepen, Women
Entrepreneurs Netherlands, die zich
richt op internationaal ondernemen
d.m.v. het organiseren van uitgaande
en inkomende handelsmissies van
vrouwelijke ondernemers.

areas and opportunities. A luxurious
choice though: continuing my core
business, do something else or pick up
additional activities?
I did the latest. I was an advisory
board member at the Ministry of
Economic Affairs, for stimulating new
forms of entrepreneurship amongst
women, ethnic minorities and
youngsters. Besides that I was chosen
as chair woman of the Federation of
Business Women, an umbrella
organisation linked to VNO/NCW (the
national Employers organisation). As
for the (fiscal)regulations for
entrepreneurial women, the federation
booked successes a.o.: paid maternity
leave and the right to be able take out
loans or do tax declaration (without
the signature of a husband or father ;)

Ervaringen
Met mijn tweede bedrijf nu:
Marketing Mediation, help ik
innovatieve bedrijven met
marktintroducties van hun nieuwe
producten/diensten en mogelijke
financieringsvraagstukken. Met mijn
omvangrijke (inter)nationale netwerk,

Experiences
My second business now is Marketing
Mediation. I support innovative
businesses with the market
introduction of new products/services
and possible financing issues.
It is a privilege and I am grateful, to
be able to pick up this professional
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Caused by social media nowadays, a
lot of resistance occurs to umbrella
organisations and traditional
memberships, based on obligatory
contributions. Through internet, female
entrepreneurs are looking amongst the
increasing number of network
activities, to those who will enlarge
their business opportunities, without
the payment of a fixed contribution.
Female entrepreneurs are not yet
automatically part of the database for
invitations to international trade
delegations of the Ministry. So I
started Women Entrepreneurs
Netherlands. By organising out- and
in going trade delegations for female
entrepreneurs, we stimulate the
growth of female business.
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is dat een voorrecht en erg dankbaar
om deze rol professioneel te mogen
vervullen.
Naast je eigen bedrijf veel bestuursen adviesfuncties bekleden is erg leuk,
maar ook druk! Het voordeel is dat ik
door de opgebouwde netwerken, heel
veel mensen kan verbinden. Hoog
opgeleide jongeren, vooral van
allochtone afkomst, hebben nog steeds
een bijzondere plaats in mijn hart. Het
is toch niet meer van deze tijd, dat
deze jongeren massaal naar het VMBO
worden doorverwezen, ook als zij hoge
citotoets uitslagen hebben? Als
voorzitter Raad van Toezicht ben ik
nauw betrokken bij de activiteiten van
de alumnivereniging New Urban
Collective (NUC). Zij fungeren als
rolmodel voor de jongeren en
ontwikkelen diverse trajecten om
zoveel mogelijk jonge high potentials
te begeleiden naar een universitaire of
HBO studie. Een van de programma’s
is Ambition For Success. Ik verzorg
daarbij de workshop Entrepreneurial
Skills, waarbij de ondernemende
jongeren de gelegenheid krijgen om
een businessplan te ontwikkelen en
hun ondernemerszin nader te
onderzoeken. Daarnaast kunnen
degenen die echt het businessplan
willen implementeren voorzien worden
van extra adviezen en financiën. Erg
stimulerend om ieder jaar de
geslaagde bedrijven te zien die het
jaar daarvoor waren opgestart.
Vaardigheden/ ambities
Ik ben goed in het verbinden van
mensen en hen van mijn netwerken
gebruik te laten maken. Kortom: Hen
te stimuleren het beste uit zichzelf te
halen en ben dan iedere keer apetrots
als het weer gelukt is.
Ondernemerschap is de motor van de
economie en spreek de hoop uit dat
daar veel meer politieke aandacht voor
komt binnen Nederland als ook binnen
de EU. Vooral het ondernemerschap
van vrouwen en jongeren heeft meer
stimulerende maatregelen nodig,
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intermediate role, through my huge
(inter)national network
It is nice to have board member and
advisory functions, besides being on
top of the processes of your own
enterprise. It is quite busy either! To
be able helping a lot of people through
my build up networks, is a great
advantage, though. I have a special
place in my heart for high educated
youngsters with a migrant background.
Although their tests does not give any
ground for a too low advice, I still see
so often they are being advised to a
follow up of a practical secondary
school education, instead of scientific
learning. That is why I participate as
chairwomen of an alumni foundation
New Urban Collective (NUC). They
want to be role models for youngsters
while guiding young high potentials to
university studies. I present workshops
Entrepreneurial Skills, in one of their
programs: ‘Ambition for Success’. The
participants develop a business plan
and do research if they are willing to
be an entrepreneur. The ones who
implement their plans can get more
coaching, mentoring and guidance to
financial possibilities.
Experiencing each year the results of
our impact of viable businesses, is
quite stimulating!

Skills/ ambitions
I like to link people and let people use
my contacts. I am quite proud, when
they succeed in getting the best out
themselves and I was able to stimulate
it a bit.
The motor of the economy is
entrepreneurship and I hope the poltic
attention will increase for it aswell in
the Netherlands as in Europe.
Especially entrepreneurship of women
and youngsters need stimulating
measures, amongst others: better
entrances to risk capital. I will always
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waaronder groeikapitaal.
Ik zal daar altijd mijn steentje aan
blijven bijdragen.
Hints en Tips
 Als je plannen of dromen hebt?
Neem ze serieus. Ga er wat mee
doen! Deel het in kleine stapjes.
 Ga naar netwerken, vraag
advies. Zo creëer je een
stimulerende omgeving om je
heen.
 Het stemmetje van vrouwelijke
ondernemers: ‘ben ik wel groot
genoeg om mee te doen’ is
onnodig. Er valt nog een hele
wereld te winnen buiten
Nederland!
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do my bit.
Hints and Tips
 If you have plans or dreams?
Take them serious. Go for it.
Divide them in small steps.
 Attend network meetings, dare
to ask advice. That’s the way to
create a stimulating
environment around you.
 It is unnecessary for female
entrepreneurs to listen to that
disturbing little voice inside your
head, telling you: ‘am I big
enough to join in ’? Outside the
Netherlands, a whole world is
waiting for you.
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