
Beste Lezers, 

 

Weinig mensen denken bij het wakker worden: 

wat kan ik vandaag doen om iemands dag te 

verpesten, mijn geloofwaardigheid te 

ondermijnen of het bedrijf waar ik werk te 

ruïneren? 

Zie meer goeds, in de daden van mensen, en 

verwacht niet gelijk het aller-slechtste. Dat is de 

boodschap die ik u wil meegeven in deze  eerste 

nieuwsbrief van het jaar 2016. 

Het is een treurig feit dat heel veel mensen naar 

het slechtste in anderen zoeken. Ze zien hen 

door de ogen van hun eigen woede, angsten en 

beperkingen. Komt iemand ’s morgens een 

halfuurtje te laat op een vergadering, dan gaan 

ze uit van negatieve intenties van die ander en 

roepen: ‘Ook goeie middag!’ Maakt iemand een 

fout in een onkostendeclaratie, dan mopperen ze: 

‘Hij belazert de boel.’ Brengt iemand iets 

verkeerd over, dan fluisteren ze: ‘ Ze liegt.’ 

8 Maart was het alweer de 104e Internationale 

vrouwendag. Tot mijn verrassing werd ik 

gevraagd het voorwoord te schrijven van een 

speciale vrouweneditie van het blad Forum van 

de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een 

unieke kans, die ik benut heb door aan te geven 

dat vrouwen anno 2016 het heft in eigen handen 

moeten nemen en in actie moeten komen. Geen 

geklaag van ‘we zijn slachtoffer’, maar laat zien 

waartoe vrouwen in staat zijn. Ik ben er heilig 

van overtuigd dat echte vrouwelijke leiders 

anders zijn. Zij zoeken juist naar het beste in 

anderen. 
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Wat kun je deze keer in dit eZine lezen: 

· De Etnische Manager 2015 Ineke Tolud, 
geeft een kijkje inde keuken van topbedrijf 
Rituals 

· Interview met Etnische Zakenvrouw 2015 
Nada Al Rubaiee 

· EZVN gaat alliantie aan met JINC 
· Ondernemers inspireren ondernemers 
· Agenda activiteiten 
 
Blijf mij graag de vele reacties en positieve 

suggesties mailen op ons eZine en ik wens je 

wederom veel leesplezier. 

Maritza Russel 

Voorzitter EZVN 

Even voor alle duidelijkheid: ik bedoel niet dat 

leiders de realiteit uit de weg moeten gaan. 

Bepaald niet. Ze gaan de confrontatie aan 

wanneer het nodig is. Echte leiders en zeker de 

besten maken zich niet druk om populair zijn – 

ze doen gewoon wat hun geweten zegt wat juist 

is. Wat ik wil zeggen is dat de beste leiders 

kijken met begrip in hun ogen. Wanneer iemand 

te laat komt, proberen ze de rede te achterhalen. 

Misschien heeft de laatkomer een probleem met 

het tijdstip of een ziek kind thuis. Een fout in 

een onkostendeclaratie kan het gevolg zijn van 

een slordigheidje. Iemand die iets verkeerd 

overbrengt is misschien niet zo vaardig op dit 

terrein – een goede gelegenheid tot verbetering.  

Ik moedig u aan om de komende maand  niet te 

zoeken naar het slechtste in anderen, maar juiste 

naar het beste. Natuurlijk zijn sommige mensen 

echt onverschillig, oneerlijk of ongevoelig. In 

mijn ervaring – en ik heb ik de loop der jaren 

met heel wat mensen gewerkt – bedoelen de 

meeste mensen het echter goed. Weinig mensen 

denken bij het wakker worden: wat kan ik 

vandaag doen om iemands dag te verpesten, 

mijn geloofwaardigheid te ondermijnen of het 

bedrijf waar ik werk te ruïneren? De meesten 

fouten die mensen maken zijn het gevolg van 

onoplettendheid. Dus trek het u niet zo 

persoonlijk aan. Ik heb de afgelopen jaren 

geleerd dat met die instelling en levenswijze u 

heel veel ervoor terug krijgt:  wanneer u het 

goede in mensen zoekt, staan ze niet alleen meer 

voor u open, maar ziet u ook meer goeds in de 

wereld om u heen. En daar wordt u alleen maar 

blijer van! 

‘ Je belangrijkste taak als leider, maar ook als 

vrouw, is blijven zoeken naar het beste in 

anderen, hun de kans geven hun dromen te 

verwezenlijken.’ 



De Etnische Manager 2015 Ineke 

Tolud, geeft een kijkje in de keuken 

van topbedrijf Rituals 

 “Het tactische meditatie-momentje” 

Werken bij Rituals is werken in een 

vrouwenorganisatie die opgericht is door 

mannen. Hoe bewegen vrouwelijke managers 

zich binnen onze organisatie? Doen we ‘mee’ 

met de mannen, of mogen ze met ons mee om 

het tactische biertje te drinken? 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 

EZVN netwerkborrel op donderdag 7 april. De 

netwerkborrel wordt georganiseerd door EZVN 

& Rituals Cosmetics en zal plaatsvinden op de 

Keizersgracht 683 te Amsterdam.  Maritza 

Russel, voorzitter EZVN en Irene Vernie, HR 

director én winnaar van de HR Top 100, zullen u 

om 16.30 uur welkom heten. 

Irene Vernie zal u meenemen in het verhaal 

achter Rituals Cosmetics en meer inzicht geven 

in hoe vrouwelijke managers zich bewegen 

binnen Rituals... 

Rond 17.00 uur neemt Ineke Tolud, Head of 

Design & Development én winnaar 

Etnischevrouwelijke manager 2015, het woord 

over om meer te vertellen over haar rol en 

waarom zij een verschil heeft weten te maken 

binnen de organisatie. 

Al weer 12 jaar vind in Nederland in de maand  

Oktober het Netwerk Gala plaats van de 

businessclub EZVN ( Etnische Zaken Vrouwen 

Nederland). Clublid Maritza Russel, de 

drijvende kracht achter de organisatie,  richtte de 

organisatie op in 2004 en haalde in 2005 de 

Europese verkiezing van de Etnische 

Zakenvrouw Nederland en Etnische Manager 

naar Nederland. De afgelopen jaren realiseerde 

de organisatie niet alleen een databank met 1250 

vrouwelijke ondernemers en managers met een 

niet-Nederlandse achtergrond die allen gebruik 

maken van de netwerken en deskundigheid van 

EZVN, maar werden ook diverse projecten op 

het gebied van arbeidsparticipatie met inzet van 

Rolmodellen uit de databank uitgevoerd. 

Op het laatste gala van 31 oktober jl in het Beurs 

WTC te Rotterdam  mocht  een Rotterdamse 

onderneemster, geboren in Syrië de 

ondernemersprijs Etnische zakenvrouw 

Nederland 2015 in ontvangst nemen. 

Maritza Russel ging speciaal voor de 

nieuwsbrief lezers  met Nada Al Ruubaiee in 

gesprek. 

De uit Syrië gevluchte Nada Al-Rubaiee, 36 

jaar, is apotheker en mede-eigenaar van drie 

Mediq Apotheken in Rotterdam. Daarnaast runt 

Nada een kleine supermarkt in Dordrecht en 

heeft zij Europees patent gekregen voor nieuwe 

producten. Namelijk een verbeterde versie van 

het huidige wattenstaafje en een vernieuwde 

verpakking voor zetpillen, die nu makkelijker te 

openen zijn. 

Interview met Etnische 

Zakenvrouw 2015 Nada Al Rubaiee 

Het programma ziet er als volgt uit: 

16.00 Ontvangst Rituals Cosmetics, 

Keizersgracht 683, te Amsterdam 

16.30 Opening Voorzitter EZVN Maritza Russel 

16.35 Presentatie Irene Vernie, HR director 

17.20 Presentatie Ineke Tolud, Head of Design 

& Development 

17.45 Netwerkborrel 

19.00 Einde van het programma 

 



Het gaat Nada niet om het verdienen van veel 

geld. Het liefst koppelt zij het zaken doen aan 

een maatschappelijk doel. Dat blijkt ook uit haar 

personeelsbeleid; de medewerkers in Mediq 

Apotheek Charlois, zijn vooral jonge allochtone 

vrouwen. Dat doet zij bewust; “want ik weet dat 

deze meiden moeite hebben met het vinden van 

hun positie op de arbeidsmarkt. Door hen aan te 

nemen kan ik ze verder helpen.” 

Wat ging er door je heen toen je werd 

benoemd tot Etnische Zakenvrouw 

Nederland 2015? 

“Ik was heel blij en ben met hakken van twintig 

centimeter naar het podium gerend. Het is leuk 

om op hoog niveau erkenning te krijgen voor je 

harde werk. De juryleden waren ervan overtuigd 

dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere 

vrouwen. Ten eerste omdat ik in een korte tijd 

veel heb bereikt, maar ook omdat ik 

daadwerkelijk iets wil betekenen voor mensen in 

de Nederlandse samenleving.” 

Kun je een voorbeeld geven van je 

maatschappelijke betrokkenheid? 

“Ik werk samen met de gemeente Rotterdam om 

laaggeletterdheid aan te pakken. In grote steden, 

zoals Rotterdam, kan de laaggeletterdheid 

oplopen tot achttien procent. Voor mensen die 

niet kunnen lezen is het moeilijk om te begrijpen 

dat zij medicijnen om, bijvoorbeeld, acht uur 

moeten innemen. Daarom begonnen wij in de 

eigen apotheek, met het plakken van 

kleurenstickers op medicijnverpakkingen. Dit 

proces is inmiddels gedigitaliseerd; nu worden 

op alle medicijnzakjes icoontjes gedrukt. Dit 

project levert mij geen geld op, maar levert de 

mensen wél iets op, namelijk zelfredzaamheid.” 

 Je woont nu in Dordrecht, maar hebt 

daarvoor in verschillende landen gewoond. 

Wil je dat toelichten? 

“Ik ben geboren in Irak. Mijn vader was een 

communist, waardoor wij moesten vluchten naar 

Syrië. Ik was toen nog een baby. In Syrië werkte 

mijn vader als journalist en voor zijn werk 

verhuisden wij naar Joegoslavië en later Cyprus. 

Vanuit Cyprus zijn we enkele jaren later 

teruggekeerd naar Syrië. Helaas werd mijn vader 

toen opgepakt en gearresteerd, waarna mijn 

moeder met de Verenigde Naties is gaan praten 

voor bemiddeling. Dat is gelukt en de VN heeft 

toen de Nederlandse staat benaderd.” 

Droomde jij als klein meisje al van dit 

beroep? 

“Voordat ik naar Nederland kwam wilde ik altijd 

oorlogsjournalist worden. Ik verwachtte niet dat 

ik ooit als vluchteling terecht zou komen in een 

ander land. Dat is toch gebeurd en in de loop der 

tijd heb ik mijn dromen aangepast. Ik heb ervoor 

gekozen om te doen waar ik goed in ben en wat 

praktisch is.  

“Na mijn afstuderen, in 2009, ben ik in 

loondienst gaan werken in de apotheek in 

Charlois. Het was toen een apotheek met veel 

problemen, maar in een jaar tijd heb ik dat 

kunnen veranderen. Na twee jaar heb ik 

gevraagd om mede-eigenaar te worden van deze 

plek. Mediq, de eigenaar, stemde daarmee in 

mits ik ook twee andere apotheken in Rotterdam 

Zuid zou overnemen. Ik zei: “prima hoor, 1 of 3 

apotheken maakt dan uiteindelijk ook niets uit”. 

“Daarnaast organiseer ik in de apotheek, samen 

met VluchtelingenWerk Nederland, spreekuren 

voor Syrische vluchtelingen. Zij kunnen dan 

vragen stellen over het zorgsysteem in 

Nederland. Gevluchte apothekers uit Syrië 

hebben vaak vragen met betrekking tot wat zij in 

Nederland kunnen doen met hun diploma. Ik 

verwijs ze dan door naar instanties die hen 

daarmee verder kunnen helpen.” 

 

Jouw grootste praktijk is gevestigd in 

Charlois, een achterstandswijk in Rotterdam 

Zuid. Wat zijn hier de uitdagingen? 

“Wij hebben hier heel veel uitdagingen! En dat 

is überhaupt de reden waarom ik ervoor kies om 

hier werkzaam te zijn en niet in een ‘goede’ 

wijk. Het gaat hier niet alleen om het afleveren 

van medicijndoosjes, maar dus ook om 

problemen zoals laaggeletterdheid. Bovendien 

hebben wij ook te maken met andere ziekten, 

omdat het hier een multi-etnische gemeenschap 

betreft. 

 



“Ik ga ook regelmatig op huisbezoek bij 

patiënten. Bijvoorbeeld, als ik aan de balie merk 

dat er écht iets aan de hand is. In sommige 

gevallen schakel ik dan hulporganisaties in, 

zoals het maatschappelijk werk, om de patiënt te 

helpen.” 

Op welke manier heeft jouw achtergrond 

invloed op je succes? 

“Mijn achtergrond heeft veel invloed op hetgeen 

wat ik nu bereikt heb. Vanuit  mijn Syrische 

achtergrond, worden wij anders opgevoed dan 

veel Nederlanders; de nadruk wordt erg gelegd 

op presteren. Daarbij, omdat je opgroeit in 

oorlogsgebieden, denk je vaker aan de grotere 

issues. Bijvoorbeeld, hier raken mensen gestrest 

van een verhuizing maar dan denk ik altijd; 

“waarom, er zit toch geen leger achter je aan? In 

sommige landen worden mensen gedwongen om 

te verhuizen.” Het is écht een luxe dat mensen 

hier geen grote issues aan hun hoofd hebben en 

altijd kunnen praten over koetjes en kalfjes. 

Maar wij kennen dat niet. Uiteindelijk maakt dit 

je allemaal wel sterker, waardoor tegenslagen 

altijd meevallen. Want uiteindelijk is het geen 

oorlog.” 

Unieke Samenwerking tussen JINC en EZVN 

De stichting EZVN viert in 2016  haar 12-jarige 

bestaan en is uitgegroeid tot een groot netwerk 

van etnische zakenvrouwen en professionals. De 

afgelopen jaren heeft EZVN zich ingezet voor 

het verlagen van de hoge drempels die etnische 

vrouwen vaak ervaren als ze een baan zoeken of 

een onderneming willen starten. 

 

In 11 jaar is de noodzaak tot het verlagen van 

deze drempels helaas niet minder geworden. 

Wij denken dat het netwerk van EZVN goede 

mogelijkheden biedt om de ervaring en kennis 

van jeugd op het gebied van arbeid en 

ondernemen te vergroten. De aanwezigheid van 

een grote diversiteit aan culturen, met name in 

de grote steden, maakt het belangrijk hierbij ook 

rolmodellen vanuit verschillende culturen in te 

zetten. Deze taak past EZVN als geen ander. 

EZVN is  daarom in de regio Rotterdam  in de 

maand februari  een project gestart voor 

scholieren uit Rotterdam Zuid die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Dat doen we samen met JINC. JINC 

(www.jinc.nl) is een landelijke vereniging die 

jongeren van 8 tot 16 laat ervaren hoe het 

bedrijfsleven eruit ziet en welke vaardigheden je 

nodig hebt om in een bedrijf aan de slag te 

kunnen. JINC Rotterdam werkt ook samen met 

het programmabureau Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid. In dit programma hebben de 

rijksoverheid, de gemeente Rotterdam, 

onderwijs- en zorginstellingen, 

woningcorporaties en bedrijfsleven de handen 

ineengeslagen om gezamenlijk een beter 

perspectief voor Rotterdam Zuid te creëren. Het 

product van JINC dat door EZVN een warm hart 

wordt toegedragen is de Bliksemstage. De 

Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van 

ongeveer 2.5 uur. Leerlingen uit groep 7 en 8 

van het basisonderwijs en uit de eerste twee 

leerjaren van het VMBO krijgen tijdens deze 

stage een kijkje achter de schermen van een 

bedrijf of instelling op een normale werkdag. 

Diverse maatschappelijke, politieke en 

economische ontwikkelingen hebben de 

afgelopen jaren in de weg gestaan aan een 

substantiële verbetering van de positie van 

etnische vrouwen op de arbeidsmarkt of als 

startende ondernemer. Voor EZVN blijft er dus 

steeds veel te doen. 

Bij het vaststellen van de doelstellingen voor de 

komende jaren, heeft EZVN besloten meer dan 

voorheen ook projecten voor de jeugd te 

initiëren. Interesse voor een studie of voor 

ondernemen wordt immers al in het primair en 

voortgezet onderwijs gewekt. Een gebrek aan 

goede voorbeelden en een tekort aan kennis op 

het gebied van studierichtingen en 

werkmogelijkheden zorgt te vaak voor verkeerde 

keuzes in het vervolgonderwijs en daarmee 

bijvoorbeeld ook voor vroegtijdige schooluitval. 



Ze komen in kleine groepjes met één of twee 

begeleiders en doorlopen drie onderdelen: een 

korte presentatie over het bedrijf, een 

rondleiding én een praktisch deel waarbij de 

kinderen ook zelf een handje mogen 

meehelpen. Voor elk bedrijf is wel een mooie 

stage en een praktische opdracht te bedenken. 

De stages sluiten aan bij een lessenserie op 

school. Deelnemende bedrijven verzorgen 

gemiddeld 4 stages per jaar. 

In de regio Rotterdam is er een fors tekort aan 

Bliksemstageplaatsen. Met name aan 

Bliksemstageplaatsen waar de leerlingen, die 

een grote diversiteit aan culturele achtergrond 

hebben, rolmodellen met een vergelijkbare 

culturele achtergrond aan het werk kunnen 

zien. Wij denken dat bedrijven / personen uit 

het netwerk van EZVN gezamenlijk dit tekort 

kunnen verkleinen. 

Wij hebben al een aantal bedrijven uit het EZVN 

Netwerk die zich reeds spontaan hebben 

aangemeld voor deelname met hun bedrijf en 

zich  kandidaat stellen voor één of meerdere 

bliksemstages, aan dit unieke EZVN Project. 

Echter we kunnen nog veel meer bedrijven 

gebruiken , doe mee en meld je aan!  

 

 

1.      Meld je aan bij EZVN als mogelijke 

kandidaat voor het organiseren en 

begeleiden van een Bliksemstage door 

het sturen van een email naar 

info@ezvn.nl.  Ook kan je bellen naar 

ons secretariaat op telefoonnummer: 

010-2857581. 

2.   EZVN neemt na ontvangst van je e-mail, 

telefonisch contact met je op, 

inventariseert de mogelijkheden / 

wensen van je bedrijf of organisatie en 

brengt je vervolgens in contact met 

JINC.  

3.   JINC voorziet je vervolgens van alle 

benodigde gegevens, waarna je kunt 

beslissen om daadwerkelijk een 

Bliksemstage te gaan organiseren. 

 

 

EZVN verzamelt de gegevens van alle 

rolmodellen, bedrijven en organisaties die vanuit 

het EZVN netwerk aan de Bliksemstages hebben 

meegedaan. Een aantal van de verhalen van de 

deelnemers aan het project willen we te zijner 

tijd bundelen in een publicatie ( Boekje/ 

Magazine) waarmee we ook anderen enthousiast 

voor EZVN én de Bliksemstages kunnen maken. 

Op 24 maart 2016 vindt de derde 

landelijke Young Girls Community LIVE plaats. 

Initiatiefnemer Ariane Struyvenberg heeft dit 

keer gekozen voor het thema 'Liefde, lef en 

leiderschap'. De Young Girls Community ziet 

zich als de vrouwelijke vernieuwende variant 

van het Old Boys Network.  

Het netwerkevent is bedoeld voor alle type 

zakenvrouwen tussen de eind twintig en 

pensioen, ondernemers of in loondienst, profit en 

non profit sector. Op het programma staan onder 

andere:  

· Netwerken met de Spot & Support Tour en 
Leiderschapsplein 

· Chorus line met vier liefdevolle leiders met 
lef, o.a. Lidy Hartemink/ RvB Zorgrgoep 
Almere, Annemieke Nijhof /CEO Tauw 
Group 

· Interactief theater van Maranza  
· Uitreiking SupportAward 
· Borrel en facultatief tapasdiner 
 
We starten om 14.30 uur, maar wie wil kan 

vanaf 12.30 uur al ?een workshop volgen van 

Paulien Assink of Kathelijne Drenth 

(nog vijf plekken beschikbaar).? 

Pak je kans om kennis te maken met andere 

energieke & enthousiaste zakenvrouwen en 

GUN jezelf dit netwerkevent! 

Bij voldoende enthousiaste reacties van EZVN 

leden uit de regio Rotterdam, overwegen we om 

de samenwerking met JINC ook naar andere 

delen van Nederland uit te rollen. 

Ondernemers Inspireren 

Ondernemers 

YGC Live 24 maart 2016 

 

 



Voor meer informatie en aanmelden: 

 

Young Girls Community/ Match & Mentor 

Ariane Struyvenberg-de Groot 

M: 06 23227810 

W: www.younggirlscommunity.com 

W: www.match-en-mentor.nl     

E: ariane@younggirlscommunity.com 

E: ariane@match-en-mentor.nl 

 

Agenda Activiteiten 

16 Januari NR New Years Party, Den Haag 

29 Januari Lunch EZVN Ambassadeurs 2015 

07 April Rituals Cosmetics, Amsterdam 

03 Juli High Tea, Den Haag 

10 September Young Professionals Event, Amsterdam 

29 Oktober Gala – 12 Jaar EZVN 

 

Lid worden? 

 

Lidmaatschap EZVN 

Ben je geïnteresseerd in de netwerkclub EZVN? 

850 vrouwelijke deelnemers uit het land gingen je reeds voor! 

De jaarlijkse bijdrage voor deelname met een partnerlidmaatschap 

is €150 ,-- ex btw 
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