
 

 

Uitnodiging en programma: Informatiebijeenkomst Bissmiss School 
 
 

Vrouwelijke ondernemersdromen + deskundigheid en inspiratie = de Bissmiss School! 
Een eigen bedrijf kan de sleutel zijn tot succes en zelfstandigheid,  zeker voor vrouwen. Maar een onderneming start je niet 
elke dag. Veel vrouwen hebben daar bovendien specifieke wensen bij, variërend van een eigen kijk op ondernemerschap 
tot behoefte aan concrete hulp of begeleiding. De bijzondere formule van de Bissmiss School biedt hen op maat gesneden 
ondersteuning. 
 
Binnen de Bissmiss School worden zij gecoacht door deskundige en ervaren vrouwen en ondernemers. Zij gaan in op 
essentiële (ondernemers)vaardigheden , van het schrijven van een ondernemingsplan via acquisitie tot belastingzaken. 
Daarnaast investeert de Bissmiss School in de eigen talenten, voorkeuren en ideeën van de deelneemsters. Zij volgen het 
programma samen met andere vrouwelijke ondernemers in spe. Deze combinatie van inspiratie en perspectief levert een 
succesvolle aanpak op. De Bissmiss School is bovendien laagdrempelig en staat open voor diversiteit. Maatschappelijke 
organisaties, gemeenten en bedrijven zijn ideale partner voor het leveren van een bijdrage. 
 
 

Start uw eigen BissMiss School! 
Het unieke concept van de Bissmiss School is ontwikkeld door PEP Den Haag, kennis- en expertisecentrum op het gebied 
van participatie en emancipatie. PEP gaat deze methodiek beschikbaar stellen. Ook u kunt daarmee straks een Bissmiss 
School opzetten. Tijdens een informatieve en inspirerende bijeenkomst vertellen we u over het programma, de 
toegevoegde waarde van vrouwelijk ondernemerschap en succesvolle praktijkverhalen. En hoe u aan de methodiek kunt 
komen om zelf uw eigen Bissmiss School op te zetten. 
 
De bijeenkomst over de BissMiss School vindt plaats op 27 maart 2014 in het Cultureel Educatief Centrum in  
Amsterdam Zuid-Oost (Bijlmerdreef 1289) tussen 13.00 en 17.30 uur. 
 
 

Programma 
13.00   Inloop met lichte lunch. 
13.30   Welkom door dagvoorzitter Astrid Feiter (www.mevrouwdevoorzitter.nl). 

De Bissmiss School uitgelicht door Aysien Zondervan (projectleider PEP) en een aantal Bissmissen 
13.45   In gesprek met Nilay Kulci (onderneemster en voormalig gemeenteraadslid). 
 
   Pauze 
 
14.00 – 15.15 Workshops: 

Workshop 1  Start je eigen BissMiss School door Aysien Zondervan (PEP) en Jane Bissu mbhar 
(coach). 

Workshop 2 Ondernemerschap: instrument naar economische zelfstandigheid door  
Josette Dijkhuizen (www.josettedijkhuizen.nl). 

Workshop 3 Het belang van netwerken voor vrouwelijk ondernemerschap door Helen Sumter en 
Jildou Oostenbrug (www.bedrijvigevrouwen.nl). 

 
   Pauze 
 
15.30  Zaalgesprek met Faiza Dadi (secretaris van Amsterdam Zuid Oost), Handan Aydin (directeur CEC),  

Nilay Kulci (onderneemster) en Aysien Zondervan (projectleider PEP). 
15.50   Wat kan de Bissmiss School voor u betekenen? Korte toelichting door  Fatma Kaya, projectleider 

Bissmiss School (PEP). 
16.00   Borrel. 
 
 

Informatie 
Deze bijeenkomst wordt u aangeboden door PEP Den Haag. Voor meer informatie of aanmelden voor de bijeenkomst: 
Fatma Kaya, telefoon 06 41 91 92 81, e-mail f.kaya@pepdenhaag.nl. 
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