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EZVN Gala 2013
Ons jaarlijkse Awards gala komt er weer aan.

Feest met ons mee op 23 november as!

Bestel je ticket op deze pagina.

Nog 28 dagen, 07 uren, 17 minuten en 27

seconden tot het Awards Gala 2013.

Meldt je aan voor
onze maandelijkse
eZine
E-mail adres:

Voeg toe

Welkom bij EZVN
De stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland

(EZVN) beoogt met het creëren van een

platform voor de Etnische zakenvrouwen in

Nederland, de krachten te bundelen teneinde

hen te stimuleren in hun ondernemerschap

door middel van effectiever gebruik te maken

Mw. Chandra Verstappen

Manager Buitenland bij Agis Zorgverzekeringen te Amersfoort

Begonnen als beleidsmedewerker in 1998 heeft zij in een rap tempo

weten door te dringen tot de top. Chandra heeft een

divisieoverstijgende functie. Zij is verantwoordelijk voor de visie en

strategieontwikkeling in het buitenland en stuurt de servicecentra in

Marokko, Turkije en Suriname aan. Als ambassadrice van de Agis Servicecentra

vertegenwoordigt zij Agis in binnen- en buitenland en levert zij een actieve bijdrage aan het

diversiteitdebat binnen Agis. Maatschappelijke bestuurlijke bijdrage worden geleverd als

voorzitter van de ondernemersraad, besturen van een kinderdagverblijf en FNV bondgenoten. 

Mw. Joan Ferrier

Directeur E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en

diversiteit te Den Haag

Vanaf 1982 heeft zij diverse leidinggevende posities vervuld in de

jeugdzorg, resulterend in haar huidige functie als directeur van

E-Quality. Zij is de drijvende kracht achter het kenniscentrum

"E-Quality" en is continue en onvermoeibaar bezig met man-vrouw

verhoudingen, leefvorm en etniciteit in de moderne samenleving. Zij

brengt en houdt dit niet alleen onder de aandacht van het brede

publiek, maar ook van politici en beleidsmakers. Dit doet zij

ondermeer door het verspreiden van kennis en informatie via symposia, onderzoeken en vooral

netwerken. Haar bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid komt mede tot uiting in vele

bestuurlijke functies die zij momenteel vervult en haar lange lijst van publicaties.
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van eigen, maar ook bestaande en nieuwe

netwerken.

Lees meer

Awards Gala 2012
De winnaressen van 2012:

Ivana  Vyskocilova,

Directeur Eigenaar van

Tsjecho Reizen B.V.

 

Drs. Way Fong Lee, Manager

Ondernemingscontrol bij

NS-dochter NedTrain

 

Klik hier voor de galafoto's

Agenda
Onze activiteiten voor de komende periode:

 

23 november: EZVN Awards gala in Rotterdam

Klik hier voor onze jaaragenda

 

Mw. Marvelyne  Wiels

Head Trade & Guarantees Operational Solutions  bij ABNAMRO

Bank, te Rotterdam

Begonnen in 1998 bij de ABNAMRO als management assistent heeft

zij bewezen resultaten te boeken, door te groeien en

verantwoordelijkheid te nemen hetgeen ook tot uiting komt in de

gestage lijn van bevorderingen die zij heeft doorgemaakt bij de

bank.  In haar huidige functie geeft zij direct leiding aan 3 teams en

is zij verantwoordelijk voor de rekeningbeheer, IT en Subject Matter

Expertise voor alle interne en externe klanten. Als enige vrouwelijke

manager binnen  Trade Operations Nederland weet zij zich met gemak staande te houden in

een " keiharde mannen wereld". Daarnaast is zij als lid van Operatie schoendoos, één van de

grootste kinderacties op het gebied van ontwikkelingshulp, actief. Ook is zij lid van ABNAmro

bank Woman on the Move Netwerk en het Woman in Charge Netwerk.

Vind ons op Facebook

Etnische Zakenvrouwen
Nederland

Vind ik leuk

367 personen vinden Etnische Zakenvrouwen
Nederland leuk.

Sociale plug-in van Facebook

Wiels2
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