
“Expand your talent”, ontdek
je kracht en vergroot je talent!

"Expand your talent”, ontdek je kracht en vergroot je talent! 
Dit was het thema van het Ladies Toptalent seminar, een inspi-
rerende middag vol workshops, presentaties en veel netwerk-
mogelijkheden.  

Meer dan 100 toptalenten waren uitgenodigd om kennis 

te maken met elkaar, de stad Dordrecht, de vergadermo-

gelijkheden van Dordrecht, andere Dordtse onderne-

mers en om hun kennis te vergroten. 

De ontvangst en de eerste workshops vonden plaats bij 

Meetinghouse. Na een hartelijk welkom door de organi-

satie werd de eerste workshop gegeven door Judith 

Jacobs, van trainingsbureau Savvy, training met impact. 

Zij presenteerde de Lifo methode, een methode waarmee 

de prestaties van mensen wordt verbeterd door het 

gebruik van kleuren. De persoonlijkheid van mensen 

wordt verdeeld in een aantal basiskleuren. Rode mensen 

zijn bijvoorbeeld fl amboyante vertellers en inspiratoren. 

Door te weten welke kleur jezelf bent en te weten waar je 

je gesprekspartner kunt indelen, kun je beter reageren op 

de situatie en hier meer sturing aan geven. Natuurlijk 

hebben we dit in de praktijk uitgetest. 

De volgende spreker was Mary Ruisch van Stichting Ste-

denband Dordrecht / Bamenda. Zij vertelde wat meer 

over de stedenband en de situatie van vrouwen in 

Bamenda, Kameroen. De stichting is bezig met het 

opzetten van een coachingstraject voor secretaresses in 

Bamenda. Men is op zoek naar Nederlandse vrouwen die 

voor een jaar een secretaresse willen coachen vanuit 

Nederland. Dit kost geen geld alleen maar tijd, echter het 

levert je wel veel op. Men kan zich nog aanmelden.  

Het belang van gastvrijheid in alle sectoren werd onder-

streept door Wouter Verkerk, van Bartstra Trainingen. 

Gastvrijheid beperkt zich niet tot horeca. Gasten (en ja 

ook klanten) zijn op zoek naar advies en vertrouwen. 

Voor niet iedereen is gastvrijheid vanzelfsprekend, daar-

voor heeft  Wouter zijn Big 5 ontwikkeld, als je al deze 

stappen zet en je daar op richt dan komt het goed, want 

dan vergeet je niks. Wouter’s Big 5: Welkom - Suggestie 

- Presentatie – Check – Afscheid.

Na de presentaties liepen de deelneemsters door de bin-

nenstad naar De Raedtskelder waar zij een bezoek 

brachten aan de diverse stands van onder andere Frizz 

Kapperzz, Dordts parfumhuis Vincino Sei Parfums, DK 

photography, Preloved fashion, Claudia Nagelstudio en 

Charda lifestyle and sports. Waar men bijvoorbeeld een 

Linkedin profi elfoto konden laten maken maar ook meer 

informatie kon krijgen over zakelijke kleding. De dag 

eindigde met een gezellige netwerkborrel geserveerd 

door Fles en Mes. Reacties na afloop van de middag 

gaven aan dat de doelstellingen van deze middag ruim-

schoots gehaald zijn. 
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