
DOE MEE!

DOEL
Ons doel is om mannen en vrouwen in 
retail en de consumentengoederenbranche 
te inspireren en te ondersteunen bij het 
werken aan een toekomst met inclusie en 
gendergelijkheid op ieder niveau.

VISIE
Onze visie is een divers personeelsbestand 
in organisaties, waarbij zowel mannen als 
vrouwen in de gelegenheid worden gesteld 
om hun volledige capaciteiten te benutten 
en daarmee hun organisatie te verrijken. 
Wij geloven dat we meer duurzame waarde 
kunnen creëren door ieders talenten 
maximaal te benutten.

MISSIE
De missie van LEAD Network (Leading 
Executives Advancing Diversity) 
is om vrouwen in de retail en 
consumentengoederenbranche in Europa 
aan te trekken en te behouden, en te 
zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen. Dat 
doen we door in te zetten op onderwijs, 
leiderschap en business development.

Een inspirerend netwerk dat bedrijven uitdaagt om het vrouwelijk talent 
in hun bedrijf te koesteren,  te behouden en de kans te geven om zich te 
ontwikkelen. 

 • Bouw relaties op. Ontmoet zakenpartners binnen de FMCG-waardeketen 
   in de context van gendergelijkheid.  
 • Verbind, deel en leer. Partners in het netwerk delen hun best practices  
  om vrouwen vooruit te helpen en daarmee hun bedrijf te veranderen. 
 • Ontmoet vakgenoten. Er zijn rondetafelgesprekken voor onder andere 
   CEO’s, retailers, sales & marketing en winkelmanagers. 
 • Europees netwerk, lokaal netwerken. LEAD Network is een Europese 
   organisatie, met afdelingen (Chapters) in veel landen. Onder andere 
   in Nederland, België en Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen, Roemenië, 
   Spanje, Zwitserland, Turkije en Verenigd Koninkrijk organiseren Chapters 
   lokale conferenties. 
 • Sluit aan bij een thema chapter. De thema chapters zoals Supply-chain, 
  Digital, Nextgen, en Sales organiseren regionale bijeenkomsten. 
 • Scherp je vaardigheden aan. Als vrijwilliger draag je samen met je 
  collega’s van andere bedrijven bij aan onze missie in een veilige, 
   professionele omgeving.

LEAD Network is een non-profit organisatie met als focus 
gendergelijkheid; we waarderen alle mensen om hun unieke 
inbreng. We zetten ons in voor de vooruitgang van vrouwen 
van elk ras, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele 
geaardheid, leeftijd, onderwijsachtergrond, nationale 
afkomst, religie, fysieke capaciteiten en levensstijl.

2019 Conferentie
Madrid

Clare Walker,
Categorie Groepsdirecteur, Reckitt en
Co-chair van het UK Chapter

“LEAD Network maakt een positief verschil in organisaties, wat volledig 
aansluit bij de overtuigingen van mijn bedrijf en die van mij persoonlijk.  
We boeken vooruitgang door samen te werken, LEAD Network verder te 
laten groeien en trots te zijn op wat we bereiken.”

We zijn ervan overtuigd

Geen woorden maar daden: 
Mensen in staat stellen bedrijven en onze industrie te transformeren



HELP BOUWEN
Breng het gedachtengoed 
verder in je bedrijf en je 
professionele netwerk.

Deel je lessen met collega’s. 

Benut het platform 
SuperPowersNow! 

ONTWIKKEL 
Ontwikkel inclusieve 
leiderschapsvaardigheden als 
vrijwilliger in een commité of in 
een chapter.
 
Word lid van studiegroepen en 
publiceer nieuw gedachtengoed.

Experimenteer met nieuwe 
manieren van werken en verken 
je grenzen.

Wat bieden we?

Deelname aan webinars en conferenties georganiseerd door de Chapters en Comités. Ontmoet andere leden op de 
jaarlijkse LEAD Network conferentie.
Bezoek onze digitale bibliotheek met praktische tips, studies, leading practices, case studies en Inspirational Journeys.
Neem deel aan mentoring- en inclusief leiderschap-programma’s.

NETWERK
Kom in contact met een netwerk 
van meer dan 18.000 leden in 
heel Europa.

Bouw relaties op met 
zakenpartners in de  
FMCG waardeketen.

Ontmoet rolmodellen persoonlijk 
en krijg tips van hen.

LEAD Network in cijfers
Opgericht 2011
Zakelijke Partners 58 
Leden   18,000+
Chapters  14
Vrijwilligers 400
Vrouwen : Mannen 78 : 22

“Organisaties waarin ten minste een derde 
van de leidinggevenden en bestuurders 
vrouw is, kunnen tot wel 6% meer 
nettowinst maken. Bedrijven met minimaal 
een vrouwelijke directeur doen het beter in 
de statistieken dan die zonder vrouwen.” 

                                 Women. Fast forward, 
rapport van EY

+6%De business case

Diane Tucci, 
 Country Manager Spanje bij Costco Wholesale

“Wees transparant en oprecht, mensen merken het als iets nep is. 
Wees lief voor jezelf, perfectie bestaat niet. Respecteer je team en wat je 
meningen of opvattingen ook zijn, beslis nooit namens iemand anders.”

Leren van rolmodellen
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Wat levert het je op?
Jaarlijkse Conferentie
De jaarlijkse conferentie werd voor het eerst gehouden in 2013 en 
is uitgegroeid tot Europa’s grootste op het gebied van diversiteit en 
inclusie voor de detailhandel en de consumentengoederenindustrie. 
Elk jaar komen honderden professionals bijeen om toonaangevende 
D&I- praktijken te bespreken en sessies bij te wonen over 
loopbaanontwikkeling, waar ze oude vrienden ontmoeten en nieuwe 
maken.

Onderwijs
Webinars en conferenties. Georganiseerd door onze partners. 
Deskundigen en rolmodellen bespreken onderwerpen die relevant zijn 
voor onze missie.
 
Mentoring. Mentoren en mentees uit verschillende bedrijven, functies 
en landen worden aan elkaar gekoppeld voor een unieke ervaring. Het 
LEAD Network Mentorship Programma is door Mentorloop uitgeroepen 
tot het meest impactvolle mentorprogramma 2022.

Inclusief leiderschap. Ontdek wat het echt betekent om een inclusieve 
leider te zijn. Krijg een dieper niveau van zelfbewustzijn over je huidige 
vaardigheden, en creëer een persoonlijk ontwikkelingstraject om nieuwe 
vaardigheden op te bouwen.

Inspiratie. Vrouwelijke leiders delen hun ervaringen. Bekijk de video’s 
en leer van inspirerende rolmodellen.

SuperPowersNow! Een platform voor leden. Ontdek met welke talenten 
en skills jij verandering in gang kunt zetten. Samen zorgen we voor 
collectieve actie in de sector.

“Als je jezelf wilt ontwikkelen, koppelt 
LEAD Network je aan de juiste mentor.
Professionals uit de sector laten je kijken 
vanuit een ander perspectief, stellen vragen 
die je niet verwacht, en geven hints en 
tips. Door mentoring heb ik mijn netwerk 
uitgebreid, en ben ik krachtiger geworden 
en gegroeid.”

Extern mentorschap is anders
dan binnen je bedrijf

Laura Halfas, 
Manager Human Capital Deloitte, 
voorheen METRO
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Christina Taylor, 
Voormalige Chair van het Onderwijscomité
Consultant organisatieontwikkeling en eigenaar Learn to Grow

“Ik was vier jaar lang vrijwilliger in het Onderwijscomité, en het was een schitterende
ervaring die me heeft geholpen te groeien als leider en als persoon. Het leiden van een 
diverse groep vrijwilligers is heel anders dan het leiden van een team binnen je organisatie

en is een echte uitdaging. Het was ook enorm lonend om uit de eerste hand te zien wat we 
samen kunnen bereiken.”

Vrijwilligerswerk biedt een van de grootste 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling



Gedragen door de top

CEO Pledge. Een belofte waaruit blijkt dat het bedrijf in diversiteit gelooft en 
het zal waarmaken.

CEO Roundtable. In een besloten omgeving bespreken topmanagers openlijk 
de uitdagingen en voordelen van het stimuleren van meer vrouwen in 
leidinggevende posities.

Journey to 50/50™. CEO’s delen persoonlijke ervaringen van hun weg naar 
een 50/50-verdeling met andere CEO’s

D&I meting van uw organisatie. Een praktische tool om te bepalen waar 
uw bedrijf zich bevindt op het gebied van diversiteit en inclusie, met 
aanbevelingen voor verbetering.

Scorecard genderdiversiteit. Het tweejaarlijks rapport van LEAD Network 
vergelijkt de vooruitgang van vrouwen in leidinggevende functies in de 
detailhandel en de sector consumentengoederen in Europa.

Vierde CEO Roundtable

Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize, 
ondertekent de CEO Pledge
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Hanneke Faber, 
President, Nutrition, Unilever
en lid van de advisory board van LEAD Network

“De CEO Roundtable was nog beter dan 
vorig jaar. Er was een echte uitwisseling 

van wat kan en moet worden gedaan, en 
het mondde uit in een aantal zeer bruikbare 

resultaten op individueel/bedrijfs- en zelfs 
maatschappelijk niveau.”

“Blij dat we zo’n productieve sessie hebben 
gehad met zoveel geweldige inzichten van 
alle leden. Het gesprek benadrukte echt de 
kritieke rol die wij allen spelen als leiders in 
de manier waarop we de toon zetten van bovenaf en de 
daden in overeenstemming brengen met onze woorden 
- het benutten van de ‘super powers’ van degenen onder 
ons met een leidinggevende functie om inclusiviteit te 
bevorderen.”

Julie Teigland,
EMEIA Area Managing Partner, EY

CEO Roundtable zet de sector aan tot actie


