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Limburgse

Zaken
vrouwen®

Waarom een netwerk enkel voor 
zakenvrouwen? 
De verhouding man-vrouw op de arbeids-
markt is relatief goed verdeeld, maar in veel 
organisaties zijn het vooral mannen die de 
topposities invullen. De doorstroming van 
vrouwen van het middle- naar het topma-
nagement hinkt achterop. Het gebrek aan 
netwerken, vrouwelijke rolmodellen en 
praktische managementvaardigheden kun-
nen deze ondervertegenwoordiging verkla-
ren. 

Netwerken zijn cruciaal voor iemands carriè-
re. Mannelijke managers ontmoeten elkaar 
zowel formeel als informeel, zowel tijdens 
als na de werkuren. Vrouwelijke managers 
zijn veel minder actief in sociale netwerken. 
Enerzijds bestaat bij veel vrouwen schroom 
om actief te worden in netwerken met wei-
nig of geen andere vrouwen. Anderzijds 
kampen vrouwen ook met tijdsgebrek. Het 
is niet vanzelfsprekend om na de werkuren 
een relatienetwerk uit te bouwen, zeker niet 
als ze kinderen hebben. Vele vrouwen vin-
den naast hun carrière en de organisatie van 
hun gezin de tijd niet om zich voor zulke ac-
tiviteiten te engageren. Een werkweek van 
60 uur of meer is niet ongewoon voor deze 
dames. Omdat er al vele andere initiatieven 

zijn en er ook tijd gemaakt moet worden 
voor het gezin, zullen deze carrière-

vrouwen enkel deelnemen indien 
zo’n programma een duidelijke 

meerwaarde biedt aan hun erg 
drukke leven. 

SOFIA profileert zich met een erg praktische 
en efficiënte aanpak. Uit de vorige edities 
van SOFIA hebben we begrepen dat lei-
dinggevende en ondernemende vrouwen 
al zo vaak naar zakendiners moeten en dus 
minder behoefte hebben aan bijeenkom-
sten van damesclubs waar er opnieuw een 
maaltijd voorgeschoteld wordt. We merken 
dat wij hierin toch verschillen van andere 
organisaties. Bovendien richten we ons niet 
enkel op netwerking maar ook op opleiding, 
op maat van de deelnemers. Deze opleidin-
gen worden als ontspannend ervaren en 
zijn erg praktijkgericht. Daarnaast krijgen de 
dames nuttige tips van de mentoren en de 
andere deelneemsters. Die ervaringsuitwis-
seling is voor velen doorslaggevend. Vaak 
staan deze vrouwen er alleen voor als zaak-
voerder of manager en kan het deugd doen 
om te horen hoe de andere deelnemers pro-
blemen aanpakken. Naast de mogelijkheid 
om in contact te komen met rolmodellen 
in de vorm van een mentor, komen we ook 
tegemoet aan de behoefte naar meer onder-
ling contact. Zo kom je ook in contact met 
vrouwen uit bedrijven waar je niks mee te 
maken hebt. In contact komen met vrouwen 
uit andere organisaties en zelfs totaal andere 
sectoren is erg verrijkend. Daarnaast wordt 
er ook over typisch vrouwelijke aspecten 
gepraat. Het leuke is dat de contacten ook 
achteraf blijven bestaan. Voor vrouwen kan 
een goed netwerk een belangrijke steun be-
tekenen.
SOFIA werkt drempelverlagend. Vrouwen 
leren bij SOFIA de kunst van het netwerken. 
Daardoor geven we vrouwen een duwtje in 
de rug, zodat ze makkelijker kunnen door-
groeien naar bestaande gemengde netwer-
ken. 

Mentoring
SOFIA is een peterschapsproject van de 
Vlaamse Overheid. Dit houdt in dat de na-
druk vooral ligt op mentoring. Het onder-
zoeksinstituut SEIN heeft hierin een jaren-
lange expertise.  ‘Mentoring is het proces om 
een ander iets te helpen leren, dat hij/zij anders 
minder goed, trager of helemaal niet zou ge-
leerd hebben’. 1  

Al ruim 10 jaar organiseert het onderzoeksinstituut SEIN  (Universiteit Hasselt) het SOFIA-project voor 

vrouwen in managementfuncties. Dit peterschapsproject van de Vlaamse Overheid is ondertussen uit-

gegroeid tot hét netwerk-, mentor- en vormingsprogramma voor vrouwelijke leidinggevenden. Naast 

het creëren van professionele netwerken van en voor vrouwen en het interessante vormingsaanbod, 

steunt SOFIA op haar mentoren. Dit zijn rolmodellen uit de bedrijfswereld die de groep deelneemsters 

gedurende het volledige traject begeleiden en coachen. De combinatie van vorming, netwerking én 

mentoring maakt SOFIA uniek in Vlaanderen. 

Sofia geeft 
vrouwelijke 
managers 
een duwtje 
in de rug

Binnen SOFIA komt per regio een groep van 
tien à twintig deelneemsters maandelijks sa-
men, onder leiding van een aantal mentoren. 
De mentoren zijn afkomstig uit zowel kleine 
als grote ondernemingen uit allerlei secto-
ren: diensten, bouw, transport, enz. Hierdoor 
hebben zij veel kennis en ervaring over alle 
facetten van een bedrijf. Maar de voorbeeld-
functie om als vrouw een leidinggevende rol 
te combineren met een privéleven geldt als 
belangrijkste troef. De mentoren binnen SO-
FIA zijn daardoor al jarenlang actief als coach 
en adviseur voor de deelnemers. Zij leren 
hoe je vrouwen een kans kunt geven en ze 
kunt laten groeien.
Bij SOFIA zijn niet alleen de mentoren be-
langrijk, ook de deelneemsters zelf kunnen 
rolmodel zijn voor de andere vrouwen. Dit 
geeft een  toegevoegde waarde voor het 
zelfbeeld van de leden. In een bedrijf is men 
heel resultaatgericht bezig en is er zelden 
tijd om stil te staan bij het eigen functione-
ren. De feedback van andere vrouwen maakt 
de deelneemsters zelfzekerder. Last but not 
least:  de vrouwen wisselen niet alleen tips 
en praktische managementvaardigheden 
uit, buiten de sessies worden ook commer-
ciële contacten gelegd. 

Eén van de opdrachten van SOFIA is de deel-
neemsters zich ervan bewust maken dat zij 
al heel veel verwezenlijkt hebben en dat ze 
daar gerust fier op mogen zijn!

SOFIA wordt gesubsidieerd door het Agent-
schap Ondernemen van de Vlaamse Overheid. 
Partners binnen het project zijn: Unizo Limburg 
en VOKA Kamer van Koophandel Kempen. 
Wens je meer informatie over SOFIA? Neem 
eens een kijkje op www.uhasselt.be/sofia of 
neem contact op met Valérie Claes, projectco-
ordinator SOFIA, via 011/26 86 97 of valerie.
claes@uhasselt.be 

1 Bell C., Managers as mentors. 1996, Berrett-Koehler publishers
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