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Stel: je wordt gebeld door paleis 
Noordeinde, met de mededeling 
dat je bent uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie van het ko-
ninklijk paar. Het overkwam de 
Hoevelakense Nina van Ommen, 
senior adviseur van Trivoor Bouw 
& Infra in Amersfoort. Tevens is zij 
oprichtster van het Topvrouwen-
netwerk. ‘Je denkt eerst: die zijn 
verkeerd verbonden. Later krijg 
je de gewatermerkte uitnodiging 
en weet je zeker dat het waar is. 
Een hele eer natuurlijk.’

Dinsdag 14 januari was het dan zo-
ver voor Nina. Ze was samen met on-
geveer zestig anderen uitgenodigd 
op het paleis. 
‘Elk jaar nodigt het koningshuis ver-
tegenwoordigers uit een bepaalde 
sector uit voor de nieuwjaarsrecep-
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Nina ontmoet koningspaar op receptie

facebook.com/innijkerk

Hello You! Daar zijn we weer!

De creatieve avond ‘Uit de band’ werd vorige week druk bezocht. Het is een van de zes Hello You avonden per jaar waar veel behoefte aan is. 
Er wonen ongeveer 230 mensen met een verstandelijke beperking in Nijkerk, zelfstandig of begeleid wonend, in een woonvorm of bij hun 
ouders thuis. Deze mensen, vanaf 16 jaar, zijn van harte welkom bij de ontmoetingsavonden. Er zijn altijd leuke activiteiten bomvol creativi-
teit, muziek en dans. Afgelopen keer stond de fietsband centraal en dat was duidelijk dikke pret!
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Minder rommel in 
binnenstad

Het project ‘Ontrommelen 
binnenstad’ is gisteren van 
start gegaan. 

Dit houdt in dat overbodige of 
in de weg staande paaltjes, bor-
den, fietsenrekken, muren en 
eventueel bomen worden ver-
wijderd. 

Doel is dat er een rustiger 
straatbeeld ontstaat, de bin-
nenstad aantrekkelijker wordt 
en de ‘leefbaarheid’ wordt ver-
beterd. Voor dit project stelt de 
gemeente Nijkerk 25.000 euro 
beschikbaar. 
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tie en dit jaar was dat de bouwsec-
tor. En ze nodigden niet lukraak be-
langrijke mensen uit die sector uit, 
maar juist personen die iets extra’s 
doen met maatschappelijk nut. En ik 
mocht erbij zijn omdat ik het initia-
tief voor het netwerk ‘Topvrouwen’ 
heb genomen.’

Bij binnenkomst in het paleis schud-
de Nina de hand van koning Willem-
Alexander en koningin Maxima en 
wenste hen een gelukkig nieuwjaar. 
‘Dat was natuurlijk wederzijds. Ver-
volgens stond ik met wat mensen uit 
de sector te praten, toen ineens de 
koning zich bij ons aansloot en zich 
in het gesprek mengde. Hij luisterde 
niet alleen, maar stelde ook vragen 
en wist heel goed wat er speelde in 
de sector. Ik kon ook vertellen waar 
ik me vooral mee bezig houd en zei 

hem onder andere dat er een wer-
vingsprobleem is in de technische 
sector. In 2016 hebben we een tekort 
van 155.000 mensen.’ Later sprak 
Nina ook met prinses Beatrix.

‘Selfie niet toegestaan’
Het geheel was strak geregisseerd 
door het ministerie van Binnen-
landse Zaken, vertelt Nina. ‘We kre-
gen bijvoorbeeld te horen dat we 
geen ‘selfie’ met het koninklijk paar 
mochten maken.’ Verder vond Nina 
de bijeenkomst heel bijzonder. ‘In 
dat paleis liep ik als een klein Hoeve-
lakens meisje rond. Het is een bijzon-
dere plek. Ik heb een goede reden 
om daar met mijn gezin nog eens te 
gaan kijken, heel indrukwekkend.’

Het netwerk Topvrouwen dat Nina 
oprichtte, bestaat inmiddels 3,5 jaar 

en wordt steeds groter. ‘We organi-
seren twee keer per jaar netwerkbij-
eenkomsten, waarbij we workshops 
houden die gericht zijn op persoon-
lijke ontwikkelingen.’ 

Glazen plafon
Volgens Nina zijn er nog altijd te 
weinig vrouwen in de top van het 
bedrijfsleven te vinden. ‘Het is nog 
altijd minder dan tien procent. Wat 
mij opvalt, is dat het glazen plafond 
voor vrouwen vaak door vrouwen 
in stand wordt gehouden. Vooral in 
deze regio – wat minder in Amers-
foort – zijn met name vrouwen af-
keurend over vrouwen in werken. 
Als ik mij voorstel aan een man en 
vertel over mijn werk, dan reageren 
die vaak heel enthousiast. Vrouwen 
vragen altijd eerst: “Hoeveel uur 
werk je?”’
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