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Van 2 tot 13 maart was ik in New York en sprak ik met vrouwelijke leiders
over hun ontwikkeling en visie op Nieuw Leiderschap.
Deze informatie is een belangrijk onderdeel voor de creatie van het boek
en de film over Global Women Leadership (GWL).
Met deze reis is het 5e van de 6 continenten bezocht binnen dit project.

New York City

New York

Tijdens mijn verblijf in NYC staan verschillende initiatieven in het teken van
vrouwelijk leiderschap. Van 4-15 maart was een conferentie van UN Women in New
York. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) bezocht ik het gebouw van United
Nations in New York was daar even bij een conferentie van UN Women. CNN zond
een meerdaagse special uit over vrouwelijk leiderschap ‘What Women Want’. En
Sheryl Sandberg COO bij Facebook publiceerde haar boek ‘Lean In’ over vrouwelijk
leiderschap en de eigen verantwoordelijkheid van vrouwen voor hun ambities.

Vrouwelijke Leiders in USA
De Amerikaanse leiders die ik heb mogen ontmoeten deelden met mij hun kennis,
beslissingen en ervaringen. Zeer verschillende vrouwen, harde werkers, krachtig,
gepassioneerd en allen fascinerende leiders.

Logo Rush Arts

Het bezoek aan New York was ieder uur intensief en boeiend.

Rush Arts
Gekoppeld aan elke reis voor GWL zet ik me in voor een locaal project met een

Logo YWL School

goed doel. Dit keer heb ik me ingezet als vrijwilliger bij Rush Arts voor hun
‘Education for Kids’ op een school in Queens bij Manhattan.
Meer info : http://www.rushphilanthropic.org/

Totara

YWL School

Claudia Zwart

Bij de Young Women Leaders School in Queens was ik uitgenodigd als spreker

Eekelhof 21

binnen hun programma ‘Cool Women Hot Jobs’.

5482 WH Schijndel

Film : http://www.youtube.com/watch?v=VQzfw9lGDHc&feature=youtu.be
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