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 AgendAtips
• 19 september Lof Female

 Leadership Journey, 

 Lofacademy.nl Lofonline.nl/loflist

•  18 augustus Vrouwentriathlon,

 Beesd, Vrouwentriathlon.nl

Labyrint 
De eerste Lof Female Leadership 

Journey was een groot succes. 

Fantastisch om een groep vrouwen 

te begeleiden op hun weg door 

het labyrint. Onderweg hebben we 

veel geleerd: over het delen van je 

levensverhaal, over belemmerende 

overtuigingen, over het managen van 

je energiebelans en het  met de eigen-

schappen van jouw rolmodel Het 

resultaa: vjftien vrouwen in hun kracht. 

Ook jouw eigen leiderschapstijl verder 

ontwikkelen? Op 19 september start 

de volgende ‘reis’. Lofacademy.nl 

moeder met macht
Dit voorjaar hing de tentoonstelling 

Moeders met Macht bij de Tweede 

Kamer. Voorzitter Anouchka van 

Miltenburg herkent zich in het thema: 

‘Ook ik voel die tweestrijd. Aan de ene 

kant echtgenote en moeder zijn, aan 

de andere kant de macht hebben een 

vergadering te leiden. Ik zie het vooral 

als voordeel; dat ik bij machte ben om 

aan elke Nederlander uit te leggen 

hoe het parlementaire proces werkt.’ 

Lofonline.nl/moedersmetmacht

Webshop
De shop op Lofonline.nl is tot de 

nok toe bijgevuld met artikelen voor 

vrouwen met ambities in werk, gezin 

en maatschappij. Zelf een webshop 

die past bij Lof en wil je meer bezoek 

trekken? Lofonline.nl/webshop

Als het tegenzit
Voor velen vervult het ondernemerschap 

een lang gekoesterde droom: de vrijheid 

te doen wat je leuk vindt. Maar er is ook 

een andere kant: het financiële risico is 

groot en in de eerste jaren stopt meer 

dan de helft van de startende bedrijven 

er al mee. Jacqueline Zuidweg en 

Josette Dijkhuizen deden onderzoek en 

interviewden ondernemers en deskun-

digen over ondernemen als het tegenzit. 

Vallen, opstaan en weer doorgaan 

(J. Zuidweg en J. dijkhuizen, €14,95, 

ten Have)

Qinqo e-book is een mooi vormgege-

ven pasje met de afbeelding van een 

zelf te kiezen (e-)boek. Zo wordt het 

cadeau geven van een e-book iets 

tastbaars. Lof mag vijf keer Terugkeer 

Ongewenst van Charles Lewinsky 

weggeven. In dit deels waargebeurde 

verhaal wordt de Joodse acteur en 

regisseur Kurt Gerron gevraagd een 

film te maken waarin het vernede-

rende gettobestaan in een concen-

tratiekamp wordt voorgesteld als een 

paradijs. Een duivels dilemma. Bestel 

een cadeaukaart op Qinqo.com 

E-book  winactiE  Ga naar www.lofonline.nl/aanbieding

 E-book cadEau
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