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We ondernemen, hebben goeie  
banen en steeds vaker is reizen onder-
deel van ons werk. Redacteur en social 
specialist Yeliz Cicek, kei in leven uit een 
koffer, voelt vrouwen aan de tand over 

the art of packing.

AT WORK
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At work

akenvrouwen zijn de hardst groeiende 
groep reizigers volgens Amerikaans 
netwerkplatform Maiden Voyage. We 
doen steeds meer zaken in het buiten-
land, werken vanuit de trein of het 

vliegtuig, en buiten dát reizen we ook steeds meer 
solo. Google zag dit jaar een stijging in het aantal  
zoekopdrachten naar veilige bestemmingen en reistips 
voor alleenreizende vrouwen.
Ook ik ben meer solo gaan reizen. Als redacteur maakte 
ik in 2016 en 2017 gemiddeld zo’n twaalf reisjes per 
jaar. In die tijd heb ik de kunst van de businesstrip 
aardig onder de knie gekregen. Het werk gaat altijd 
door, want time is money. Daarom is dit mijn gouden 
tip: zoek een boetiekhotel met een fijne lobby, die is 
ingericht op digitale nomaden. Zo weet je zeker dat er 
A goede WiFi is, B fijne zit/werkplekken zijn (met 

HOXTON
Amsterdam, Londen, New York, Parijs
Ze noemen zichzelf ‘anti-hotels’, waarmee ze willen 
aangeven dat het vooral ontmoetingsplekken zijn 
voor creatieve mensen en cool people, waar je 
toevallig ook een overnachting kunt boeken.  
De lobby’s dienen als grote werkplek, met grote  
leestafels, zithoeken en vergaderruimtes.  
thehoxton.com

Z

Hotels weten daar goed op in te spelen, door 
naast een fijn verblijf ook te zorgen voor activitei-
ten zoals yoga, meditatie en lezingen.» Volgens 
Aan de Stegge hebben zakenvrouwen daar meer 
behoefte aan dan -mannen. Wij zijn op zoek naar 
een fijne balans, waarbij er naast keihard werken 
ook tijd is voor zelfontplooiing en welzijn. «We 
willen dat het leven doorgaat als we op reis zijn 
en willen in contact blijven 
met onszelf. Dat zie je ook 
terug in de inrichting van 
hotels. Op de kamer ligt een 
programma met activiteiten 
als pilates en meditatie en  
de beautyproducten in de 
badkamer zijn met zorg  
uitgekozen, waardoor je na 
een lange werkdag een soort 
mini-spa kunt creëren op je kamer. Zakendoen  
is vermoeiend en dan is een uurtje me-time  
hartstikke belangrijk.» 

Business & pleasure
«Vrouwen willen graag nieuwe plekken ontdek-
ken», zegt Aan de Stegge. «Ook als we voor een 
kort werkbezoek in een andere stad zijn, willen 
we de omgeving zien. Dus dan gaan we efficiënt 
te werk, bijvoorbeeld met apps en tools om goede 
restaurants te vinden en gelijkgestemden op te 

DRIE BETERE BOETIEKHOTELS MET EEN BRUISENDE HOTELLOBBY, WAAR  
ZAKENVROUWEN ELKAAR ONTMOETEN EN DE FACILITEITEN PERFECT ZIJN.

BLACK BUSINESS BOOK

zoiets als stopcontacten), C je interessante mensen 
ontmoet en D je je niet alleen voelt. Hotellobby's zijn 
namelijk ook vaak plekken waar leuke locals hun 
werkafspraken houden, waardoor het eerder een brui-
sende ontmoetingsplek lijkt dan een hotel. Gelukkig 
zijn steeds meer hotels en vliegvelden ingericht op 
businesspubliek, met stylish interieur (niets vervelen-
der dan een treurige hotelkamer, juist als je vaak 
onderweg bent), goed eten en hightech voorzieningen. 
«Dat steeds meer vrouwen solo en voor zaken reizen, 
is onderdeel van female empowerment», zegt Tessa 
aan de Stegge (34). Zij is als trendwatcher gespeciali-
seerd in reistrends en gaat voor haar werk de hele 
wereld over. «Doordat we steeds meer ondernemen en 
topposities bekleden, zijn we ook vaker onderweg. 
Vrouwelijke ondernemers zoeken elkaar graag op in 
het buitenland, uit een gevoel van saamhorigheid. 

zoeken.» Ook vliegtuigmaatschappijen doen hun 
best om het ons naar ons zin te maken. Als je 
businessclass vliegt met British Airways is een 
spabehandeling inbegrepen, waarbij je kunt kiezen 
voor een verfrissende facial of een ontspannende 
massage. KLM heeft op Schiphol inmiddels twee 
luxueuze business lounges geopend, met fijne  
ligbanken, genoeg stopcontacten, fantastische 

WiFi en gezonde snacks. 
Daarnaast lanceerde de 
luchtvaartmaatschappij niet 
lang geleden de KLM Meet & 
Seat app, waarmee je op 
basis van iemands LinkedIn- 
profiel kunt kiezen naast wie 
je wilt zitten in het vliegtuig. 
Zelf heb ik door het vele  
reizen geleerd mijn tijd in  

de lucht anders in te vullen. Ik nam altijd werk 
mee de lucht in, klapte zodra het fasten your 
seatbelt-lampje groen was mijn laptop open om  
te gaan tikken. Maar nu zie ik de reis juist als 
rustmoment, omdat je brein ruimte nodig heeft 
om creatief te zijn. Een boek, een tijdschrift,  
podcasts: juist in het vliegtuig doe ik dingen  
waar ik eenmaal aan de grond de tijd niet voor 
heb of neem. ‘Plaintraining’, noem ik het. Zo 
heb ik na het landen weer frisse energie en 
nieuwe ideeën.

EDITION HOTELS
Londen, Miami, New York, Barcelona, 
Shanghai, Abu Dhabi, Hollywood
De stylish en luxe Edition-hotels zijn plekken waar 
modemensen uit de hele wereld zich graag schuil-
houden. De meeste hebben een fantastisch  
restaurant, cocktailbar en sauna, en soms is er 
ook nog een rooftop-zwembad. 
editionhotels.com

SOHO HOUSE
o.a. Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Miami, 
New York, Istanbul 
Soho House is uiterst comfortabel en inspirerend, 
maar je moet door een selectieprocedure voordat 
je lid kunt worden. De comfortabele zithoeken zijn 
ideaal voor werkafspraken en je hebt toegang tot 
alle Soho Houses in de wereld.
sohohouse.com

Juist in het 
vliegtuig heb 
je tijd voor 
een boek

Ben je een frequent flyer, 
maak dan gebruik van de  

Privium-service van Schiphol. 
Dankzij dit serviceprogramma kun 
je via een snelle irisscan de grens 
passeren én vooraan parkeren. 
Bovendien kun je overal gebruik 
maken van het wifi-netwerk en zijn 
er stopcontacten om je computer, 
tablet of mobiele telefoon op te 
laden. Voor een abonnement  
betaal je vanaf € 215 per jaar. 
schiphol.nl/nl/privium

Roam is een netwerk van 
co-living spaces waar je net 

als bij Airbnb een verblijf boekt, 
met het verschil dat hier ook  
andere interessante vrouwen  
verblijven. Het doel: community 
spaces creëren waar je je als  
reiziger direct thuisvoelt. Elke  
vestiging heeft ‘battle-tested wifi’, 
een co-working plek, professionele 
keuken en divers publiek. roam.co

Wil je op werkvakantie een 
luxe slaapplek voor een fijne 

prijs, mét WiFi, goeie service, een 
gym, spa en restaurant, kijk dan 
eens bij Hotel Tonight. Daar boek 
je vijfsterren- of luxe boetiekhotels 
met flinke kortingen – fijn als je je 
hotelkosten zélf moet betalen – in 
wereldsteden als New York en 
Londen. hoteltonight.com
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Beauty in de lucht
1. Check-in

Hydrateren, hydrateren, dat is het geheim van modellen 
en topvrouwen on the go. Door een vliegreis verlies je 

veel vocht, waardoor de huid uitdroogt. Naast veel water 
drinken is het belangrijk om je huid te hydrateren. Dit 
vochtinbrengende masker met camelia van Chanel 

geeft je huid een boost terwijl je slaapt.
CHANEL HYDRA BEAUTY MASK, 75 ML € 51

2. Sleeping beauty
Moet je na je vlucht direct door naar een belangrijke  
presentatie, dan is het fijn als je een dutje kunt doen. 

Neem daarom een slaapmasker mee aan boord.
LOVE STORIES INTIMATES SLAAPMASKERTJE, € 25

3. Relax
Voor een goede dag- en nachtrust tippen wij Deep Sleep 
Pillow Spray met lavendel, een natuurlijk wondermiddel.
THIS WORKS DEEP SLEEP PILLOW SPRAY, 75 ML € 22 – IN NEDERLAND 

OOK TE KOOP BIJ & OTHER STORIES

4. Before touchdown
Leg na je dutje en vlak voor het landen even een paar 

eyepatches op je ogen. Daardoor verdwijnen fijne lijntjes 
en stap je met een frisse oogopslag het vliegtuig uit.

LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE YEUX EYE MASK, € 74 VOOR 6 SETJES

5. In the (h)air
Is er na een lange trip geen redden meer aan die plat- 

gedrukte lokken? Een vleugje droogshampoo doet  
wonderen. Verdelen met je vingers et voilà: volume!  

Dit miniformaatje mag mee in je handbagage.
OUAI DRY SHAMPOO FOAM TRAVEL, 43 GR € 12
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Koffie?
«Ik vind LinkedIn fantastisch. Het is voor  
mij hét platform om je netwerk mee uit te 
bouwen. Wanneer ik naar een stad vlieg 
check ik op LinkedIn wie ik zou willen spre-
ken en stuur een bericht om een kop koffie in 
te plannen. Je ziet meteen ook wie gemeen-
schappelijke connecties zijn en dat is altijd 
een goed begin. Als je nog niet connected 
bent met iemand, kun je InMail-credits 
kopen, zodat je die persoon toch een bericht 
kunt sturen. Wees daar proactief in, benader 
mensen die jij inspirerend of interessant 
vindt. Mijn ervaring is dat mensen het leuk 
vinden om anderen te ontmoeten. Voeg wel 
altijd een persoonlijk bericht toe en vertel 
waarom je met iemand van gedachte zou  
willen wisselen.»

Makkelijke ontmoetingen
«Ik hou van laagdrempelig netwerken. Alle 
netwerkborrels af gaan kost mij te veel  

«Lange vlucht? Vraag aan een 
klant of je businessclass kunt 
vliegen. Vooral als je direct door 
moet. Ik vind businessclass vlie-

gen echt een cadeautje en omdat 
ik voor Holland Herald, het tijdschrift van KLM, 
werk mag ik ook vaak eerste klas vliegen. Het 
is net een zondagmiddag, waarop je dingen 
doet waar je normaal niet aan toekomt, zoals 
een boek lezen. Vergeet ook niet – wanneer 
een klant een vlucht voor je boekt – je Flying 
Blue-nummer door te geven, zodat de punten 
op jouw naam komen te staan. Daarvan kun je 
uiteindelijk zelf een upgrade boeken.»

EMILIE TABOR (30), FOUNDER EN CMO VAN INFLUENCER  
MARKETING AGENCY IMA, REIST DE WERELD OVER OM  
NEW BUSINESS BINNEN TE HALEN. IMA MATCHT MERKEN  
EN INFLUENCERS EN HEEFT EEN NETWERK VAN 35.000  
INFLUENCERS OVER DE HELE WERELD. NETWERKEN KAN  
EMILIE DUS ALS DE BESTE. 

LINDA GÜMÜS-GERRITSEN VLIEGT DE WERELD 
OVER ALS CREATIVE DIRECTOR EN STYLIST, NIET 
ZELDEN MET MEERDERE KOFFERS. ALS IEMAND 
THE ART OF PACKING VERSTAAT IS ZIJ HET. 

NETWERKEN ONDERWEG REIZEN IN STIJL
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Voor een korte trip met alleen handbagage: 
mini’s van je favoriete beautyproducten.

Traveling light

VAN LINKS NAAR RECHTS: TOM FORD BOYS & GIRLS MINI LIPSTICK ‘JULIANNE’, € 35, CHLOÉ LOVE STORY MINI EAU DE PARFUM, 20 ML € 35,70, ORIBE TRAVEL-SIZE 
SIGNATURE SHAMPOO, 50 ML € 14,50,  BENEFIT COSMETICS ROLLER LASH MINI MASCARA, € 12,95,  KIEHL’S CALENDULA DEEP CLEANSING FOAMING FACE WASH, 75 ML € 14, 

MARVIS GINGER MINT TANDPASTA, 25 ML € 3,15, CLARINS GENTLE REFINER EXOLIATING CREAM, 15 ML € 14
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«Mijn look voor een werkreis is een wijdvallende 
broek gemaakt van mooi materiaal, zoals wol. Het 
komt vaak voor dat ik op het vliegveld al oog in 
oog sta met een klant, dan is het wel zo fijn als ik 
presentabel ben. Maar je wilt natuurlijk ook – vooral 
tijdens een lange vlucht – dat het lekker zit. Ik 
combineer een broek altijd met een simpele bloes 
die niet kreukt, en neem een zachte sweater mee 
waar ik in de lucht in kan wegkruipen.»

«Ik vertrek níet zonder mijn handstomer, het geheime 
wapen van stylisten. Het stoomapparaat laat kle-
ding eruitzien alsof het geperst is bij de stomerij. 

Sinds mijn ontdekking neem ik het ding niet alleen 
mee op zakenreis, maar ook als ik op vakantie ga.»

«Je koffer efficiënt inpakken? 
Begin met schoenen en siera-
den, om gaten te vullen. Ik zorg 
altijd dat waardevolle spullen 
een zacht ‘bed’ hebben en niet 
bovenop liggen. Tot een paar 
jaar terug rolde ik alle kleding-
stukken, maar je mag sinds 
kort een beperkt aantal kilo’s 
per koffer inchecken, dus die 
truc werkt niet meer.»

«Als je denkt in complete 
looks, moet je heel veel  

kledingstukken meenemen. Beter 
kun je van tevoren setjes beden-
ken, met klassieke, tijdloze  
stukken die je met elkaar kunt 
combineren. Denk aan een zwarte 
broek, een zwart jasje en een 
vrouwelijke jurk, die je zowel met 
sneakers als een kleine hak kunt 
dragen. Tip: denk in verschillende 
silhouetten in plaats van looks. 
Daar bedoel ik mee dat je geen 
vier jurken en drie spijkerbroeken 
nodig hebt, maar van elk één. 
Een spijkerbroek kun je ook met 
een slip-dress en T-shirt dragen, 
voor aan casual look, en de slip-
dress kan met sneakers en een 
jasje voor een zakelijke afspraak.»

«In mijn reistas zit áltijd een olie, want in de  
lucht droogt je huid uit. Op dit moment ben ik 
verknocht aan de gezichtsolie van Marie Stella 
Maris. Ik neem ook altijd een paar warme sokken 
mee en mijn noise-cancelling koptelefoon.»

energie. Liever ga ik de diepte in met mensen 
die ik ontmoet en van wie ik denk dat we iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Ik ben lid van 
Soho House, dat is een fijne, low key manier 
om mensen te ontmoeten. Waar ik ook ben, 
of dat nu Berlijn, New York of Los Angeles  
is, ik ga altijd een aantal middagen in Soho 
House zitten om te werken en dan raak ik 
met allerlei mensen aan de praat, van muzi-
kanten tot creatieven tot zakenmensen.»

Inspiratie 
«Gelukkig mag ik soms spreken op interes-
sante conferenties, waar ik veel leuke mensen 
ontmoet. Ik zou adviseren om af en toe een 
conferentie bij te wonen, zoals OnBrand in 
Amsterdam, South by Southwest Festival of 
AdWeek in New York. In de zaal, raak je al 
snel aan de praat met je buurman of -vrouw. 
Je doet er enorm veel inspiratie op, waar je 
aan het eind van de dag, als je met gelijkge-
stemden op een feestje staat, over kunt praten.»

Echt contact 
«Er gaat niets boven face to face netwerken. 
Vergeet niet dat mensen, júíst in dit digitale 
tijdperk, altijd op zoek zijn naar connectie, 
een persoonlijke band. En daar zijn wij  
vrouwen heel goed in. We willen mensen 
raken, een band creëren. Investeer dus in je 
netwerk, ga op reis, blijf langere tijd in een 
andere stad zodat je genoeg mensen kunt 
ontmoeten en doe die stomme telefoon weg. 
Bij IMA geloven we sterk in human to 
human connection, het is de nieuwe manier 
van marketing- en zakendoen. Zo bouw je op 
een organische, persoonlijke manier een 
waardevol netwerk.»

Meet up
«Als ondernemer kun je ook zelf eens een 
netwerkevent organiseren. Daarbij is het 
belangrijk dat je out of the box denkt.  
Probeer een nieuwe manier te vinden om 
mensen samen te brengen, zonder dat ze het 
gevoel krijgen dat ze ‘moeten’. Zo was ik 
laatst bij een bijeenkomst van Instagram.  
Ze organiseerden een lunch waarbij je met 
verschillende agencies aan tafel zat. Het 
voelde alsof ik met bekenden even aan het 
eten was, in een inspirerende omgeving.»
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