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Onderwerpen
Remote werken, workations, werken op afstand, werken vanuit het buitenland

Motivatie aanmelding
Ik heb veel kennis over remote werken en workations door jarenlange eigen ervaring hierin.
Hiermee ben ik een van de weinige die kennis kan overdragen over dit onderwerp. Dagelijks
spreek ik veel bedrijven, medewerkers, zzp-ers, particulieren en digital nomads over remote
werken en weet daardoor veel over de kansen en uitdagingen van deze trend. Het is een
nieuwe manier van werken die steeds populairder wordt. Ik vind anderen informeren en
inspireren geweldig om te doen. Naast presenteren schrijf ik ook regelmatig artikelen over
remote werken, o.a. voor Lonely Planet, het AD, Cosmopolitan en maak ik podcasts voor
o.a. NRC en YSE.

Ervaring
Afgelopen jaar heb ik 3 presentaties gegeven over remote werken. Bij Frankwatching,
G14/Genootschap voor Eventmanager en Remote Working Summit.

Ik heb 5 jaar ervaring met presenteren, zowel op het podium als voor de camera. Ik heb 14
jaar lang als eventmanager professionele sprekers begeleid en presentaties voorbereid. In
2021 was ik dagvoorzitter van het SocialToday Event voor 1200 online deelnemers.

Biografie
Alieke is oprichter van Working Remotely waarmee zij workations organiseert voor
bedrijven/individuen en adviseert daarnaast over remote werken. Hiervoor is ze regelmatig
op reis en werkt ze vanuit de meest bijzondere plekken ter wereld. Vanuit haar jarenlange
ervaring deelt zij haar expertise over remote werken en bespreekt ze de kansen en
uitdagingen.

Voorbeeld van een presentatie
Titel: De wereld als jouw nieuwe werkplek
Onze werkplek is de afgelopen jaren flink veranderd. Eerst op kantoor, toen thuis en nu
hybride. De behoefte aan vrijheid groeit. Werken kan tegenwoordig overal, dus ook vanuit
het buitenland tijdens een workation. Wat zijn de voordelen van remote werken, zowel voor
jouw organisatie als persoonlijk? En welke uitdagingen brengt het met zich mee?
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Referenties
- Ronnie Overgoor, ondernemer en dagvoorzitter, 25-11-2022

Alieke is een energieke, vrolijke en ambitieuze professional. Vanuit haar liefde voor reizen is
ze uitgegroeid tot expert op het gebied van remote werken, workations en hybride werken.
Daarnaast is ze vanuit haar event achtergrond actief in het organiseren van workations voor
groepen. De kennis en ervaring maakt haar uniek als spreker op congressen over deze
onderwerpen of als adviseur voor als je binnen jouw organisatie speelt met deze thematiek,
maar nog veel vragen hebt. Oh, en ze is super om mee samen te werken!

- Elsbeth van den Berg, business developer bij Frankwatching, 11-11-2022
Ik heb Alieke ervaren als een vlotte en enthousiaste spreker, met veel kennis van zaken.
Haar sessie werd goed beoordeeld. Met Alieke kun je prima samenwerken: in aanloop naar
het evenement was ze goed bereikbaar en dacht ze volop mee over de juiste insteek van de
sessie.

- Myrthe Dekker, accountmanager Jaarbeurs, 26-08-2022
Alieke is een bevlogen spreker met passie voor haar vak. Ze vertelt enthousiast en zoekt de
interactie op met het publiek. Ik vond haar presentatie erg leerzaam en het zet aan tot
nadenken over remote werken.

Taal
Nederlands
Engelstalig is ook mogelijk.

Prijscategorie
€ 1000 - € 1500

Type samenwerking
Niet exclusieve samenwerking
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