
 

 

 

Beoordelingscriteria 

Criterium 1: Straalt vertrouwen uit, stimuleert en ontwikkelt vrouwelijk ondernemerschap en 

vrouwelijk leiderschap via haar persoonlijkheid 

De topvrouw is authentiek en kritisch op zichzelf. Ze is transparant over haar overtuigingen en 

verwachtingen en toont daadkracht en lef bij het varen van haar eigen koers. Tegelijkertijd blijft ze 

ook open staan voor andere standpunten. Ze durft zich hierbij kwetsbaar op te stellen en heeft een 

sterk moreel kompas. Ze geeft inzicht in de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt en de ambitie die 

ze daarin zelf heeft gesteld. 

Criterium 2: Stimuleert en ontwikkelt vrouwelijk ondernemerschap en vrouwelijk leiderschap door 

haar visie en/of ondernemerschap 

De topvrouw werkt aan de hand van toekomstige trends en ontwikkelingen een strategische visie uit. 

Ze hanteert hierbij een open communicatiestijl. Ze durft hierbij innovatief te denken en speelt in op 

kansen. Ze draagt haar visie actief en daadkrachtig uit, inspireert hiermee zowel medewerkers als 

andere stakeholders en neemt hen mee in de noodzakelijke transitie. Ze is toegankelijk, inlevend en 

houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de ander. Daarnaast stimuleert ze de 

onderlinge samenwerking binnen het team en bevordert ze de respectvolle omgang van de 

teamleden onderling. Via inzet van haar vrouwelijk leiderschap beïnvloedt ze de resultaten en is in 

staat het verschil te maken; ze weet dit ook via concrete voorbeelden aan te tonen. 

Criterium 3: Is een inspirerend en stimulerend voorbeeld voor anderen 

De topvrouw is gedreven om anderen te inspireren. Ze creëert daartoe een omgeving waarin 

anderen optimaal tot hun recht komen. Ze zet de individuele medewerkers in hun kracht, geeft hen 

vertrouwen en richting en stimuleert ze in hun doorgroei. De topvrouw wordt als rolmodel gezien, 

zowel binnen als buiten de onderneming waar ze werkzaam is. 

Criterium 4: Zet zich met passie in om het goede te doen voor mens en maatschappij 

De topvrouw is betrokken bij de maatschappij waarin ze leeft. Ze heeft een duidelijke visie op 

duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, is betrokken bij en levert aantoonbaar 

een bijdrage aan maatschappelijke issues. Zowel via inbreng van haar eigen onderneming, dan wel 

via de organisatie waarin zij werkzaam is, weet zij positieve impact te creëren. Daarnaast zet de 

topvrouw zich op persoonlijke titel bewust in voor mens en maatschappij. 

 


