Voorbeeldvoordracht 1

Voordracht (...) voor Kartiniprijs 20..<jaar>..
Voordracht: (...)
Door : (...)
(...) is een vrouw met ambitie, maar houdt die ambitie niet alleen voor
zichzelf! Ze zet haar talent en drive in voor een gelijkwaardige positie van
mensen in al hun diversiteit. (...) ziet migranten daarbij niet als mensen met
een dubbele achterstand, maar als talenten die een dubbele voorsprong
kunnen nemen.
De voordracht!
In haar loopbaan én als vrijwilliger heeft (...) al veel gedaan voor de
positieverbetering van (migranten)vrouwen. Vanuit maatschappelijke
betrokkenheid en idealisme weet (...) migrantenvrouwen met ambitie naar
zich toe te trekken, en vice versa! Haar bestuurlijke kwaliteiten laat ze zien in
haar voorzitterschap van stichting (...), een organisatie die bijdraagt aan de
vorming en stimulering van vrouwelijk talent en vrouwelijk leiderschap.
Daarnaast is (...) initiator en oprichter van twee succesvolle initiatieven die
zorgen voor inspiratie en empowerment bij (allochtone) vrouwen en
jongeren; (...) en (...). Ook is zij succesvol zelfstandig ondernemer met haar
bedrijf (...)
De vrouw!
(...) beweegt zich meer dan 15 jaar op het snijvlak van diversiteit,
emancipatie, arbeidsmarkt en onderwijs. Ze heeft een talent voor het
omzetten van woorden in daden, en in daadkracht bij de mensen met wie ze
werkt. (...) is een verbindende schakel tussen denken en doen. Het tonen van
rolmodellen die zich destijds ook door rolmodellen hebben durven en willen
ontwikkelen, is een terugkerende en succesvolle methodiek in haar werk.
(...) heeft veel ervaring met het vertalen van de visie over diversiteit binnen
organisaties naar gerichte en concrete acties. Velen kennen haar dan ook als
adviseur, projectleider, workshopleider, voorzitter of organisator van
evenementen. Haar aanpak en werkwijze kenmerken zich door een prettige
combinatie van pragmatisme en idealisme. (...) is verder te typeren als
eigenwijs, snelle schakelaar, netwerker, dynamische duizendpoot en een
verbinder met een uitgebreid en divers netwerk.
De verdiensten!
Als we met zevenmijlslaarzen door de carrière van (...) lopen, treffen we
grote projecten voor grote spelers als (...), (...) en (...). Waar we nog langer
stil bij moeten staan zijn vier opvallende prestaties:
(...) is oprichter van (...) . Met verhalen van succesvolle vrouwen op

de bijbehorende website inspireert (...) andere vrouwen. (...) is een
netwerk van hoogopgeleide, creatieve en ondernemende vrouwen
met diverse culturele en vakinhoudelijke achtergronden. Onder het
motto 'kennis is macht, delen is kracht' zet het bedrijf talenten en
expertises in om op eigen initiatief, of op verzoek van anderen, de
positie van vrouwen te verbeteren. (...)’s netwerk is succesvol in het
zichtbaar maken en het organiseren van inspiratie.
(...) is oprichtster van (...) platform. Op dit platform biedt (...)
inspirerende verhalen van talentvolle jongeren die hun eigen wijsheid
volgden. Deze rolmodellen inspireren andere jongeren met tips en
adviezen om van hun leven en loopbaan een succes te maken. In de
bundel (...) die (...) samen met (...) samenstelde, staan 20 kleurrijke
verhalen met sleutels tot succes op de arbeidsmarkt. Ze biedt
hiermee een belangrijk tegenwicht aan de vaak niet rooskleurige
beeldvorming over migranten. Voor een grote groep jongeren heeft
(...) inmiddels voorkomen dat die negativiteit een 'self fulfilling
profecy' wordt.
(...) is voorzitter van Stichting (...). Met haar eigen voorzittersrol, én
met de Stichting (...), levert (...) een grote bijdrage aan de vorming en
stimulering van vrouwelijk talent en vrouwelijk leiderschap. Stichting
(...) organiseert voornamelijk ontmoetingen en dialogen, waaronder
de inmiddels bekende (...) in de regio Den Haag. Tijdens deze
inspirerende bijeenkomsten, staan netwerken en het uitwisselen van
kennis (ook van gastsprekers) centraal. Stichting (...) levert een
waardevolle bijdrage aan de vooruitgang van talentvolle jonge
vrouwen in Den Haag, en vér daarbuiten!
(...) is partner in (...). Dit is de dynamische talentenbundeling tussen
(...) en (...) In dit eigen bedrijf initieert, coacht en adviseert (...)
organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van diversiteit en
talentmanagement. Ze biedt ondersteuning, begeleiding en creatieve
oplossingen bij de uitdaging talent en diversiteit te managen.
Wij zien (...) als een waardige kandidaat voor de Kartiniprijs 20.. <jaar>..
Ze is een doorzetter, voorbeeld en inspirator voor kansrijker, mondiger en
mondialer Den Haag!
Wij wensen u wijsheid bij uw keuze,

(...)

