
 
 

ViiP staat voor Vrouwen in institutioneel Pensioen en is een netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau 
werkzaam zijn in de pensioenwereld. We bieden vrouwen de gelegenheid om kennis te delen en andere vrouwen uit de 
sector te ontmoeten. ViiP verwelkomt zowel vrouwen die zitting hebben in pensioenfondsorganen als vrouwen die op een 

andere wijze werkzaam zijn binnen de pensioenwereld. 
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Beste ViiP-leden, 

Op dinsdag 8 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse herfstborrel van ViiP. We zijn te gast bij ABP in 
Amsterdam Zuid (Gustav Mahlerplein 3) en starten om 16.00 uur.  

Het thema is dit keer Genderverschillen; inzicht in je vrouwelijke kracht als competentie van de 
toekomst. 

Na het welkomstwoord door Nicole Beuken van ABP, zal Petra van Tol van Humancollective een 
workshop geven over genderverschillen. Zij heeft een achtergrond in organisatiesociologie en 
bedrijfseconomie, en is voorloper in genderdiversiteit.  
Als vrouw werkzaam zijn in een overwegend mannelijke wereld brengt specifieke uitdagingen met 
zich mee.  
Petra neemt ons in een interactieve workshop mee op een verkenningstocht door de masculiene en 
feminiene wereld; wat is aangeboren en wat is aangeleerd, wat zijn de valkuilen en 
(mis)interpretaties, hoe ‘verkoop’ je je vrouwelijke kracht en hoe overleef je als pauw tussen de 
pinguїns? 

Overzicht van het programma 

15.45 uur           Ontvangst 

16.00 uur           Welkomstwoord, door Nicole Beuken (Executive Director ABP) 

16.15 uur           Workshop ‘’Genderverschillen; inzicht in je vrouwelijke kracht”,  

                            door Petra van Tol (Humancollective) 

17.45 uur           Netwerkborrel 

 

Genderverschillen; inzicht in je vrouwelijke kracht 

Het belooft weer een interessante en leerzame bijeenkomst te worden, waarna we als vrouwen 
tools aangereikt krijgen om nog effectiever op de werkvloer te kunnen zijn. 

We sluiten af met een borrel met volop ruimte om elkaar nader te leren kennen en te netwerken. 

Aanmelden 

Laat ons weten of je komt door een mail naar het secretariaat van ViiP te sturen: 

secretariaat@viip.nl. Je mag een gast meenemen. 
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Bereikbaarheid 

ABP is zeer goed bereikbaar met het OV (2 minuten loopafstand vanaf station Amsterdam Zuid). In 
de omgeving zijn voldoende parkeergarages (betaald parkeren).  

We zien je graag op 8 oktober! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur ViiP 
Marjon Brandenbarg, Larissa Gabriëlse, Angelique Joosen, Laura Rebel, Mariëtte Sanderse en 
Patroesjka Zuurhout 


