Coaching en training

LANDELIJKE (REGIONALE) NETWERKEN
DIVAZ - www.divaznetwerk.nl
Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen.
Entrejeunes - www.entrejeunes.nl
Netwerk voor de vrouwelijke startende ondernemer.
EWI - www.ewi-amsterdam.org
Executive Women International (EWI) is een netwerk voor vrouwen uit het bedrijfsleven die
management posities bekleden of een eigen onderneming hebben. Executive Women International
onderscheidt zich van andere netwerken door het lokale karakter, terwijl tegelijkertijd
geprofiteerd kan worden van de relatie met internationale contacten
Federatie Zakenvrouwen - www.federatiezakenvrouwen.nl
De Federatie Zakenvrouwen, een koepel waarin veertien regionale en landelijke netwerken van
vrouwelijke ondernemers hun krachten hebben gebundeld.
Gaia – www.gaianetwerk.nl
Gaia is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers in Noord-Brabant.
Haags Vrouwen Netwerk – www.haagsvrouwennetwerk.nl
Het Haags Vrouwennetwerk is een inspirerende ontmoetingsplaats voor professionele vrouwen met
uiteenlopende achtergronden en van verschillende leeftijden. De doelstelling van HVN is: 'Het
bevorderen van contacten tussen professionele vrouwen om elkaar te inspireren in zakelijke en
persoonlijke groei en elkaar actief te steunen in de loopbaan'
Haar eigen zaak - http://www.haareigenzaak.nl
Het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Ondernemers Haar eigen Zaak! verbindt vrouwelijke
ondernemers & haar potentiële opdrachtgevers.
MON - www.mon-amsterdam.nl
MON is er voor Amsterdammers die actieve zelfstandig ondernemers zijn en van Marokkaanse
afkomst.
NANTO – www.nanto-online.com
NANTO is een netwerken voor (startende) Antilliaanse en Arubaanse ondernemers
NOV – www.nov-nederland.nl
NOV, is een landelijk netwerk voor ondernemende vrouwen in het midden en kleinbedrijf
The Other Network - www.theothernetwork.nl
The Other Network is een netwerkclub voor succesvolle ondernemers met een dubbele culturele
achtergrond.
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SVE - www.sve.nl
De Stichting Vrouwelijke Entrepreneurs SVE is een landelijk netwerk van vrouwelijke ondernemers.
TANNET - www.tannet.nl
Turks Academisch Netwerk is een netwerk van hoogopgeleide Turkse Nederlanders.
TANS - www.tans.nl
Towards A New Start is een Marokkaanse netwerkorganisatie die vanuit een positieve benadering
talentvolle jongeren de mogelijkheid biedt om een netwerk te vormen en zich persoonlijk te
ontwikkelen.
UVON - www.uvon.nl
De Unie van Vrouwelijke Ondernemers UVON.
V-mania - www.v-mania.nl
Netwerk door en voor jonge vrouwen onder de 35 jaar. Meiden van Stichting CHOICE, Stichting
Zami en Hivos hebben het initiatief genomen om de eerste bijeenkomst te organiseren. V-mania
chicas zijn vernieuwend, creatief, enthousiast en maatschappelijk bewust. We komen van
verschillende vrouwenorganisaties, algemene(re) organisaties, en zijn individuele meiden die graag
andere meiden ontmoeten.
Vice Versa Groot Amsterdam (VVGA) – www.vvga.nl
VVGA is een netwerk voor innovatieve en ondernemende vrouwen. Vice Versa Groot Amsterdam is
het eerste regionale netwerk van vrouwelijk, zelfstandige ondernemers in Amsterdam en omstreken.
Vrouw in Bedrijf – www.vrouwinbedrijf.nl
Vrouw in Bedrijf is een netwerk van vrouwelijke ondernemers in de regio Haarlem die elkaar willen
inspireren en motiveren, elkaar willen uitdagen en gebruik willen maken van elkaars talenten.
Vrouwelijke Managers Netwerk Nederland - www.managersnetwerk.nl/vnn.html
Landelijk netwerk voor vrouwen met ambities en een streven naar een maatschappelijke positie met
invloed. Onderdeel van Managers Netwerk Nederland (MNN). Organiseert jaarlijks de Nationale
Dag voor Vrouwelijke Managers, waarbij de verkiezing van de Vrouwelijke Manager van het Jaar
plaats vindt.
Vrouwennetwerk Arnhem en Nijmegen - www.vrouwennetwerkarnhemnijmegen.nl
Het Vrouwennetwerk Arnhem en Nijmegen (VAN) steunt en stimuleert vrouwen die een
verantwoordelijke positie innemen in organisaties en bedrijven
Vrouwennetwerk Rotterdam – www.svnrotterdam.nl
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Stichting Vrouwennetwerk Rotterdam is een zakelijk netwerk van ondernemende vrouwen, dat als
doel heeft elkaar te ondersteunen op professioneel en persoonlijk vlak, Het netwerk kenmerkt zich
door diversiteit en openheid.
Vrouwen in hoger overheidsmanagement - www.svn-hogeroverheidsmanagement.nl
Professioneel vrouwennetwerk voor de overheid (HOM). Hom heeft tot doel het bevorderen van
contacten tussen vrouwelijke managers en bestuurders die bij overheidsorganisaties werken.
Tijdens de netwerkavonden komen overheidsspecifieke managementproblemen aan de orde.
VVAO - www.vvao.nl
Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding.
Vereniging VrouwenNetwerk Amsterdam (VVNA) – www.vvna.nl
VVNA is een netwerkorganisatie voor vrouwen werkzaam op minimaal HBO denk- en werkniveau, die
op eigen wijze iets willen toevoegen aan het professionele en persoonlijke leven van zichzelf en van
anderen.
Women at Work – www.womenatwork.nl
Women at Work is een stichting die jonge jonge autochtone en allochtone vrouwen in
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ondersteunt.
Women on the web - www.womenontheweb.nl
Netwerk voor vrouwen op internet.
Young Global People - www.ygp.nl
YGP is een dynamisch campus recruitment netwerk dat oog heeft voor de toekomst van jonge
wereldburgers.
Zwarte Zakenvrouwen Nederland (ZZVN) – www.zzvn.nl
ZZVN is een netwerk voor zwarte zakenvrouwen in Nederland.

PROFESSIONELE NETWERKEN
Artsen - Vereniging van Nederlandse VrouwelijkeArtsen – www.vnva.nl
De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang
dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende
positie in de gezondheidszorg kunnen innemen.
Bètavrouwen - www.stichtingnimf.nl
NIMF is het landelijk netwerk voor vrouwen in de informatica, wiskunde, natuurkunde en
aanverwante richtingen.
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Directiesecretaressen - www.nvdsecretaresse.nl
NVD Secretaresse is het grootste secretaressenetwerk van Nederland. Het is een vereniging van
en voor directiesecretaressen, managementassistenten, assistants to the board, executive
secretaries, executive assistants, personal assistants en office-managers.
Economen - www.fen-netherlands.nl
Feminist Economics Network in the Netherlands (Fen-Netherlands), het netwerk van vrouwelijke
economen.
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren - www.lnvh.nl
Het netwerk voor vrouwelijke hoogleraren.
Marketing & communicatievrouwen - www.vmc.nl
Het netwerk voor vrouwen in Marketing & Communicatie (VMC).
Netwerk Mediavrouwen - www.mediavrouwen.nl
Stichting MediAVrouwen (NVM) is een netwerk voor vrouwen werkzaam in de audiovisuele branche.
NVOA - www.nvoa.nl
Netwerk van vrouwelijke organisatieadviseurs.
Recruiters United - http://www.recruitersunited.com/index.shtml
Recruiters United is hét netwerk voor recruiters

Technische vrouwen - www.vhto.nl
Landelijke organisatie voor vrouwen in hogere technische opleidingen en functies.
Vertalers en tolken - www.vrouwennetwerkvertalersentolken.nl
Netwerk van de stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken.
Vrouwen in de bouw - http://vrouwenbouwenwonen.cyas.nl
Het Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen is een informeel netwerk van vrouwen uit de regio Amsterdam
die zich beroepsmatig interesseren voor bouwen, wonen en ruimtelijke ordening.

Vrouwen in Marketing en Communicatie – www.vmc.nl
VMC is een netwerk van ruim 300 krachtige vrouwelijke marketing- en communicatieprofessionals
Vrouwen in theologie - www.iwft.nl
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Het Vrouwennetwerk Theologie.

Vrouwenstudies - www.genootschapvrouwenstudies.nl
Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies is de vakorganisatie voor beoefenaars van
vrouwenstudies en genderonderzoek.
Platform for Professional Women Networks – www.pfpwn.com
The Platform for Professional Women Networks, based in the Netherlands, is geared at promoting
cross-company networking, knowledge sharing in various areas and collaboration among member
corporate women networks. The member corporate women networks come from the profit and nonprofit sector in the Netherlands.

INTERNATIONALE NETWERKEN
European Professional Women’s Network - www.europeanpwn-amsterdam.net
On-line networking and learning community for women and companies seeking to promote women’s
professional progress.
EWMD - www.ewmd.org
European Women’s Management Development, een internationaal netwerk van vrouwelijke managers
uit zowel bedrijfsleven en non profit met leden in ruim 25 landen. De Nederlandse afdeling is op de
site van de EWMD te vinden door te klikken op de link naar de Belgische afdeling.
Executive Women - www.executivewomen.org
Site van Executive Women International (EWI), een netwerk voor vrouwen met managementposities
in (grote) bedrijven of met een eigen onderneming. EWI heeft sinds 1996 een ‘chapter’ in
Amsterdam.
Business & Professional Women - www.bpw-international.org
Business & Professional Women is een wereldwijde netwerk van vrouwelijke ondernemers en
professionals. Er is ook een Nederlandse afdeling.
FCEM - http://www.fcem.org/www/default.asp
Wereldwijd netwerk van vrouwelijke ondernemers, met lokale afdelingen (in Nederland de UVON).
WECF - www.wecf.nl
Women in Europe for a Common Future is een internationaal netwerk van organisaties die
gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en
armoedebestrijding. Met leden en partners in West en Oost Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.
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WEDO - www.wedo.org
Women's Environment and Development Organisation Site van WEDO, een internationale organisatie
die er naar streeft de positie van vrouwen als beleidsmakers wereldwijd te verbeteren.

DIGITALE NETWERKEN:
www.hyves.nl
www.linkedin.com
www.zaple.nl (sap professionals)
www.xing.com (for business professionals)
www.schoolbank.nl
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