Op Maandag 12 juni 2017 in Amsterdam B. komen de volgende sprekers on stage bij TheNextWomen Summit:

Prins Constantijn van Oranje zal spreken over zijn voorzitterschap bij Nederlands grootste startup hub Startup Delta. Hij
leidt het Startup Envoy, een initiatief om het startupklimaat in
Nederland te verbeteren om Nederland te laten uitgroeien tot het
nieuwe epicentrum van startups en nieuwe initiatieven.

Research
Niemand minder dan management psycholoog David Allen van
de management bible Gettings Things Done zal spreken over de
wereldberoemde GTD-methode, een framework dat de grootste
business professionals leert omgaan met workload en informatie
overload in een steeds verder digitaliserende, prestatiemaatschappij.

Nupur Kohli is gepromoveerd arts op het gebied van stressvermindering. Zij deed jarenlang onderzoek naar het reduceren van
stress en chronische werkdruk. Zij schreef het boek Chill! How to
survive stress and improve personal and professional productivity.

Moleculair bioloog Laura van ’t Veer zal vertellen over haar
uitvinding van MammaPrint een borstkankertest op basis van
modern gen onderzoek.

Willemijn Verloop is de founder van het internationale charity fonds War Child. Met War Child redde Maartje miljoenen
kinderlevens in oorlogslanden door middel van een succesvol
liefdadigheidsfonds.

E-commerce & marketing
Bugaboo CFO Maartje Klaasen zal spreken over het wereldwijd succes van het buggymerk Bugaboo. Klaassen was een early
adopter in het starten van succesvolle samenwerkingen met
internationale modehuizen zoals Missoni, Viktor & Rolf en Marc
Jacobs om Bugaboo kinderwagens naar een internationaal brand
awareness level te tillen.

Ook MyTheresa CEO Micheal Kliger maakte een high-end platform groot, MyTheresa één van de grootste shopbestemmingen
voor dames met spending power. Met meer dan 20 jaar ervaring
in e-commerce is hij niet alleen een digitaal genie maar ook een
retail guru. Hij verteld zijn verhaal in combinatie met de best
practices.

The Outnet CCO Stephanie Phair maakte high-end platform The
Outnet tot één van de grootste online shopping bestemmingen
voor high-end mode op basis van een waanzinnig sterke business
development model dat internationaal toepasbaar was.

Rituals CFO Maartje Bouvy zal alles vertellen over haar rol in het
succes van Rituals. Maartje is verantwoordelijk voor de ERP- systemen en de financiële monitoring. Rituals groeide het afgelopen
jaar uit tot de grootste werkgelegenheidsverstrekker van Nederland door de enorme groei.

E-commerce & marketing
Hellofresh CEO Maartje Frederiks zal een toespraak houden over
de intrede en het succes Hellofresh in de Benelux. Hendriks won
onder andere een award voor de meest innovatieve e-commerceprofessional van Nederland.

Blokker CEO Robert Hees zal vertellen over zijn strategie om
winkelketens zoals Hema, Blokker, Lays, en Etos te laten groeien
op basis van optimalisatie en innovatie van interne processen.

Founder van Travelbird Symen Jansen zal vertellen over de succesformule van travel aanbieder Travelbird. Hij zal vertellen over
de strategie van een online flash salemodel voor een reisaanbieder.

Nathascha Klootsema is de oprichster van online marktplaats Flavourites waarop meer dan 1000 online webshops worden gehost.

Tech
Ilse Kamps is de vrouw achter de innovaties van de veilingsite
CataWiki. Haar rol was om de customer experience te verhogen
door middel van een nieuwe infrastructuur van de populaire
website.

Evelyne Raby is een van de executives van het cybersecurity
bedrijf Cybel Angel en vertelt over haar werk en innovaties in
cybersecurity.

Hayley Sudbury is de CEO van WERKIN, een management tool
voor leidinggevenden om de voortgang en performance op de
werkvloer beter te tracken.

Christina Calje is CEO van Autheos, een video distributie- en
marketing intelligentietool voor e-commerce. Zij zal een talk
geven hoe je als vrouw zonder enige technische kennis toch een
tech bedrijf kan leiden.

Evelien Klumpers is oprichtster van Katalysis een intelligent softwaresysteem dat unieke online content monitort en beschermt
tegen plagiaat.

Advies & investment
Heleen Dura - van Oord is de oprichtster van de investeerdersmaatschappij Peak Capital. Dura – van Oord is één van de partners van de The Next Women en investeert jaarlijks in tientallen
nieuwe initiatieven.

Noëlle Haitsma is investeerder en strategieadviseuse van jonge
startups en scale ups. Zij zal een adviserende talk geven aan jonge
starters.

Caterina Occhio is specialist op het gebied van de socio-economische integratie van vrouwen in de Verenigde Naties en begon
haar eigen jewellery brand SeeMe.

