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THE FUTURE IS FEMALE





This is who we are.

NTWRKPLK is dé netwerkplek in Amersfoort 
voor ambitieuze vrouwen. Het is een 
broedplaats om te netwerken met andere 
creatieve, ondernemende vrouwen, elkaar te 
inspireren en te ondersteunen. De missie is 
het verbinden van mensen, waardoor nieuwe 
initiatieven ontstaan, onderwerpen vanuit 
verschillende perspectieven worden belicht en 
ideeën naar een hoger niveau doorontwikkeld 
worden. Het is een netwerkmeeting voor de 
nieuwsgierige, eigenzinnige ondernemende 
vrouwen met een sterke visie, die onderdeel 
zijn van een gedachtegoed. En dit binnen een 
omgeving die aanvoelt als thuis.

WIE
• Ondernemers
• Ondernemers in spé
• Ambitieuze niet-ondernemers

MISSIE
Een  team  van  ambitieuze  vrouwen 
samenstellen die met elkaar kunnen 
netwerken, inspireren en ondersteunen. 
Zowel op het gebied van werk als wonen 
en vrije tijd. We weten heel goed waar 
we mee bezig zijn, maar wat extra inzicht 
en ondersteuning is nooit verkeerd. Hoe 
gevarieerder de groep ondernemende 
vrouwen, hoe beter. Voor de ondernemers 

fungeert deze groep natuurlijk ook als een 
testpanel of verkooppunt. NTWRKPLK is hét 
vrouwennetwerk in Amersfoort.

VISIE
NTWRKPLK organisch laten groeien van dé 
netwerkplek in Amersfoort voor ambitieuze 
vrouwen  naar een wereldwijd cross-sectoraal 
georiënteerd vrouwennetwerk waarbij 
ondernemende vrouwen in verschillende 
landen met elkaar kunnen netwerken, elkaar 
inspireren en ondersteunen.

NTWRKPLK



Play by the rules.

NTWRKPLK biedt een netwerk vol met 
inspirerende Amersfoortse vrouwen met 
allemaal hun eigen kennis en expertise, of 
ze nou ondernemer zijn of niet. We bieden 
elkaar ondersteuning in je professionele en 
persoonlijke ontwikkeling op een breed vlak.
 
GROEIMOGELIJKHEDEN
NTWRKPLK biedt bij inschrijving de volgende 
groeimogelijkheden:

• Een gratis proefmaand
• Een interview (incl. professionele 
profielfoto) die gedeeld wordt op social 
media platforms (denk aan Instagram, 
Facebook, etc.)
• Het aanbieden van workshops (binnen de 
groep)
• Het volgen van workshops voor een 
ledenprijs
• Maandelijkse meet-ups waarbij we elkaar 
inspireren. Hier worden diverse opdrachten 
voor persoonlijke ontwikkeling ingezet
• Online contact met de dames van 
NTWRKPLK via Slack.

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
• Een introductie bij inschrijving via de 
website
• Dat je kennis komt maken tijdens de 
meet-ups. Persoonlijk contact is een van de 
belangrijkste factoren binnen NTWRKPLK
• Een moment van aanwezigheid tijdens het 
interview
• Jezelf binnen de groep profileren is geen 
enkel probleem. Denk er echter aan dat het 
gaat om wederzijdse ondersteuning en niet 
alleen om reclame maken

RICHTLIJNEN



Support your local girl gang.

Ben jij ondernemend, opzoek naar inspiratie, 
motivatie en wil jij je netwerk uitbreiden? Maar 
heb je niet per se behoefte aan een vaste 
werkplek? Wordt dan NTWRKPLK member. 
Dan zien we jou tijdens onze meet-ups.

MEMBERSHIP
€25,00 per maand

Wanneer je een dag bij ons wilt werken,  
bieden wij hier verschillende ruimten voor. 
Je vindt bij NTWRKPLK flex-werkplekken, 
een coachings-, vergader- en workshop/
evenementenruimte.

KOSTEN

Ben jij als ondernemer op zoek naar een vaste 
werkplek voor een dag of meer? Of zoek jij als 
bedrijf een plek waar jij buiten de deur kunt 
vergaderen of klanten kan ontvangen? Maak 
dan gebruik van een van deze opties.

CO-WORKINGSPACE
• Dagpas - €35 per keer
• 1 dag p/w - €100 per maand
• 3 dgn p/w - €175 per maand
• 5 dgn p/w - €250 per maand
• Strippenkaart - €315 voor 10 keer

VERGADERRUIMTE
• €70 per uur
• €200 per dagdeel**
• €400 per dag**

COACHINGSRUIMTE
• €15 per uur
• €55 per dagdeel**
• €100 per dag**

EVENTRUIMTE
• €80 per uur
• €250 per dagdeel**
• €500 per dag**

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF
• 21% btw
• Koffie, thee, water
• WiFi
• Beamer
• Digiboard
• Parkeerplaats (auto + fiets)

* Het membership en de werkplek abbonnementen worden 
in rekening gebracht via automatisch incasso. Alle kosten 
die niet via abbonnement afgehandeld worden, kunnen 
uitsluitend via pin worden betaald. Ben je ondernemer? Dan 
kan je de btw terugvragen. 

•• Dagdeel is 4 uur (09.00-13.00 of 13.00-17.00) en een 
hele dag is 8 uur (09.00-17.00).



Give the ones you love

wings to fly

roots to come back

and reasons to stay



Eigenaar en oprichter.

Mijn grootste passie is het leren en 
onderzoeken van de mens met haar diversiteit 
in culturen, gewoonten, geloofsovertuigingen, 
e.d. Ik laat mij inspireren door alle persoonlijke 
motivaties, verhalen en beweegredenen en 
koppel hen graag aan elkaar, zodat nieuwe 
verbindingen kunnen ontstaan. Verder lees en 
sport ik graag, wat mij ruimte biedt en helpt 
om creativiteit te stimuleren.

Mijn kernmotivatie is mijn passie voor mentale 
en fysieke beweging, met bewustzijn van het 
moment, en mijn kwaliteit om persoonlijke 
drijfveren in te zetten om ontwikkeling en 
begrip te realiseren.

NTWRKPLK
2018
See True - Positieve Psychologie in de praktijk
Stichting Muses - Greater Good Program

Trend + Concept
2013-2017
Fontys ACI - International Lifestyle Studies
HU - Filosofie, wereldreligies & spiritualiteit

ietsmethaar
2009-2011
ROC ASA - Kappersopleiding
B academy - Hair on the Set 1
B academy - Make-up

LILIAN PRINS 



Eigernaar.

Wat ik altijd fascinerend heb gevonden 
zijn transformaties. Metamorfoses op elk 
gebied. Elke keer weer kan ik mijzelf volledig 
verliezen in zo’n before and after. Verandering 
is onvermijdelijk, even stil staan mag. Maar 
voor mij is dit geen optie meer. Groeien, 
leren, mijzelf ontwikkelen als mens, maar ook 
anderen helpen met hun reis.

Mijn kernmotivatie is om mijn omgeving en de 
wereld mooier te maken, en mijn kwaliteit is 
om te luisteren zodat ik oplossingsgericht te 
werk kan gaan.

WMTOC
2018-2019
NTI - Interieur Styliste

1998 - 2000
ZADKINE College / NIMETO - Edelsmeden 
en Schilderen afwerktechniek

WENDY MAXWELL



Welcome.

Aangezien NTWRKPLK gestaag doorgroeit is 
het belangrijk dat iedereen weet wie zich al bij 
de groep hebben gevoegd. 

Naast de maandelijkse meet-up vindt contact 
met name plaats via Slack of tijdens het (net)
werken. Op de website www.ntwrkplk.nl vind 
je ook interviews die met de NTWRKPLK 
members zijn afgenomen.
 
Toch is het belangrijk dat iedereen elkaar al 
eerder kan benaderen. Om deze reden wordt 
gevraagd dat iedereen een korte introductie 
schrijft over zichzelf, welke in de NTWRKPLK-
Slack app gedeeld wordt, zodat iedereen deze 
informatie terug kan vinden. Dit is handig 
wanneer je nieuw bent in de groep en eerdere 
gesprekken van NTWRKPLK niet kunt inzien.
 

DIT BETREFT DE VOLGENDE VRAGEN
• Foto
• NAW gegevens
• Steekwoorden waaraan jij en/of jouw 
onderneming en waarden zijn te herkennen
• Kleine verdiepende tekst vanuit 
steekwoorden
• Wat hoop jij te halen en te brengen bij 
NTWRKPLK

INTRODUCTIE



Monthly.

Elke tweede vrijdag van de maand, v.a. 15:00 
uur bij NTWRKPLK (Bergstraat 8).

Je kan blijven zo lang of zo kort als dat jou 
schikt. Aangezien het een maandelijks 
momentje is, wordt de dag gestart met de 
vragen:

• Waar heb jij je afgelopen maand mee bezig 
gehouden?
• Waar ga jij je de komende maand op 
focussen?

Nieuwe members en geinteresseerden stellen 
zich voor. Members oefenen hun one-minute 
pitch. Gastsprekers worden uitgenodigd 
en vertellen over hun expertise. Nieuwe 
samenwerkingen worden aangegaan. Vragen 
worden beantwoord en stappen worden 
gezet. De exacte meet-up planning wordt 
een week van te voren gedeeld. Je bent in 
ieder geval verzekerd van een inspiratie en 
motivatie boost!

BRING SOMETHING TO THE TABLE
Je bent geheel vrij in wat je meeneemt. Denk 
aan goede ideeën, inspirerende verhalen, 
maar een hapje en drankje mag natuurlijk ook. 
Je bent hier om energie in jezelf te steken en 
daarnaast zorg je ook een beetje voor elkaar.

DO IT FOR THE TEAM SPIRIT
Mocht je nog iemand kennen die hier echt 
bij moet zijn, geef het door! Vertrouw op je 
gevoel om te weten wat iemand bijdraagt en 
kan halen uit NTWRKPLK.

KEEP IT A SECRET
Geheimhouding en een veilige omgeving zijn 
belangrijk. Iedereen moet vrij kunnen praten, 
zodat creatieve ideeën kunnen ontstaan. 
Er wordt dus niks ongevraagd vastgelegd, 
gedeeld of verspreid.

MEET-UP



Girl gang.

De eerste interview ronde in 2018 zag er als 
volgt uit:

Op de website van ietsmethaar is wekelijks een 
interview met één van de NTWRKPLK-dames 
online geplaatst. Deze interviews zijn, eens 
per maand, in groepsverband afgenomen. De 
groep werd samengesteld op basis van een 
gemene deler op het gebied van professie of 
persoonlijke interesses. 

Tijdens deze dag is het haar en de make-up 
van de NTWRKPLK-dames verzorgd door 
ietsmethaar en zijn zij gefotografeerd door 
Gun Intree. De portretfoto’s in zwart/wit 
en de productfoto’s in kleur. Van deze reeks 
foto’s hebben de NTWRKPLK-dames twee 
foto’s (portret + product) ontvangen die 
tevens worden gebruikt voor de website van  
ietsmethaar en op bijbehorende social media 
kanalen. Wanneer er vraag is naar meer foto’s 
die deze dag genomen zijn, kunnen deze 
opgevraagd worden bij Gun Intree en voor 
€5,- per foto nabesteld worden. 

Tijdens dit interview zijn vragen gesteld en 
gesprekken gevoerd omtrent de volgende 
thema’s:

1. VOORSTELLEN
• Wie ben je (persoonlijk)
• Wat doe je (professioneel)
• Waarom doe je dit
• Hoe lang doe je dit al
• Hoe ben je hier terecht gekomen

2. NTWRKPLK
• Wat vind jij hier leuk aan
• Wat haal je hieruit of hoop je hieruit te halen
• Hoe is het van toegevoegde waarde voor 
jou
• Wat zou jij willen bijdragen (persoonlijk/
professioneel)

3. TOEKOMST
• Waar zie je jezelf in de toekomst of waar 
zou je jezelf willen zien
• Ambities + Dromen

4. TIPS DIE JE ZOU WILLEN GEVEN
• Quote + Uitleg

INTERVIEW 1.O-



Inspirator.

De tweede interviewronde in 2019 kent een 
ander concept:

Tijdens dit interview staan inspiratie en 
dankbaarheid centraal. De NTWRKPLK-
dames krijgen de opdracht om een vrouwelijke 
inspirator uit te nodigen, iemand die van 
betekenis is (geweest) in hun leven. Met 
ondersteuning van ons, Lilian en Wendy, als 
gespreksleiders, gaan zij met elkaar in gesprek 
en worden zowel onzekerheden als sterke 
punten van beide vrouwen besproken.

De boodschap die de vrouwen van 
NTWRKPLK uiten naar hun inspirator toe, is er 
één vanuit dankbaarheid. Gedeeld wordt hoe 
de inspirators van invloed zijn (geweest) op de 
persoonlijke en/of zakelijke ontwikkeling van 
deze vrouwen.

Deze interviews worden, eens per maand, 
in tweetallen afgenomen, bestaande uit een 
NTWRKPLK member en haar inspirator. 
Tijdens deze dag wordt het haar en de make-
up verzorgt door ietsmethaar en worden zij 
gefotografeerd door Brian Vijber. De foto’s en 
interviews worden gebruikt voor de website 
van NTWRKPLK en op bijbehorende social 
mediakanalen.

1. VOORSTELLEN
Introductie door NTWRKPLK member over 
waarom zij deze inspirator heeft uitgenodigd.

2. INSPIRATOR
- Wat vindt zij ervan hiervoor als inspirator  
uitgenodigd te zijn?
- Hoe is zij gekomen waar ze nu is? Welke 
stappen heeft ze doorlopen, welke victorie 
was er en welke valkuilen? Was er een studie? 
Is dit wat ze altijd wilde of is ze erin gerold?
- Wat waren haar dromen toen ze jong was? Is 
ze waar ze altijd al wilde zijn?
- Welke lessen kan ze de NTWRKPLK member 
nu nog meegeven?
- Wat zou zij haar jongere zelf vertellen? 
- Zijn er belemmeringen geweest en zo ja, hoe 
ging je daarmee om?
- Wie is eigenlijk de inspirator van de inspirator, 
en waarom?

3. NTWRKPLK
De NTWRKPLK member zorgt er eigenlijk 
zelf voor dat dit gesprek vloeiend verloopt. 
Vragen worden heen en weer gesteld en 
beantwoord. De diepgang wordt opgezocht 
en grenzen worden bewaakt. Dit alles gebeurt 
in ondersteuning en samenwerking van de 
gespreksleiders.

INTERVIEW 2.O-



we each have the

potential within us



Lets grow together.

NTWRKPLK
NTWRKPLK organiseert verschillende 
workshops en evenementen. Deze zijn 
toegangelijk voor zowel members als non-
members. Wij geloven dat kennis gedeeld 
moet worden en stellen dan ook onze 
deuren voor iedereen open. Voorbeelden van 
NTWRKPLK events zijn:
- Meet-up
- Shop Up
- Honey, be!
- MSTRMND

Wij bieden voor iedereen een podium. Heb 
jij een tof verhaal, interessant concept of 
leerzame workshop? Wij zijn benieuwd naar 
jou verhaal en delen het graag met de wereld. 

MEMBERS
De NTWRKPLK-dames hebben allemaal hun 
eigen vakgebied en expertise. Deze kennis 
willen we met elkaar delen. Om deze reden 
biedt NTWRKPLK een platform aan de 
members zodat zij een springplank hebben 
voor hun events/workshops.

WORKSHOPS
Wil je misschien meer weten over Photoshop? 
Opper het eens in de groep. Hoor je zelf een 
vraag in de groep die jij kan beantwoorden? 
Plan je workshop in. Er zijn genoeg dames 
die van je willen leren en die zelf hun kennis 
willen delen.

EVENTS
Ook worden er events gepland met 
NTWRKPLK. Denk bijvoorbeeld aan een 
succesvolle Shop Up waarbij je jouw oude 
kleding een nieuw thuis wilt geven. Als 
je een idee hebt bespreek het met ons 
(Lilian en Wendy) en dan kunnen we samen 
brainstormen over de realisatie.

EVENTS + WORKSHOPS



Go empower someone

to be their

extraordinary self



Follow us.

LILIAN PRINS

TELEFOON
+31 (0) 650506155

MAIL
prins@ntwrkplk.nl

WEBSITE
www.ntwrkplk.nl
www.ietsmethaar.nl

INSTAGRAM
www.instagram.com/ntwrkplk
www.instagram.com/ietsmethaar
www.instagram.com/lilian.prins

PINTEREST
pinterest.com/ietsmethaar

LINKEDIN
www.linkedin.com/in/lilian-prins 

WENDY MAXWELL

TELEFOON
+31 (0) 641124721

MAIL
maxwell@ntwrkplk.nl

WEBSITE
www.ntwrkplk.nl
www.wendymaxwell.nl

INSTAGRAM
www.instagram.com/ntwrkplk
www.instagram.com/wendymaxwelltoc
www.instagram.com/wendy.jane.maxwell

PINTEREST
pinterest.com/w_maxwell79

LINKEDIN
www.linkedin.com/in/wendy-maxwell

CONTACT



What we do.

OPRICHTER
Lilian Prins - ietsmethaar

EIGENAREN
Lilian Prins - ietsmethaar
Wendy Maxwell - Wendy Maxwell The Organizing Company
 
DESIGN
Fiona Gobbo - Fiona Gobbo Creative 
Sara Bartels - sara.anne studio

WEBSITE
Lizzy den Haan - ILUZIE

MARKETING
Kaylee Eijer - AdRebels

TEKSTEN
Eva Sluijter de Beauversier Watson
Fiona Gobbo - Fiona Gobbo Creative
Kaylee Eijer - AdRebels
Rogier Sluijter

FOTOS INTERVIEWS
Brian Vijber
Gun Intree

TEAM


