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WIE WORDT 

Topvrouw Limburg 2021?  

Op donderdag 22 april 19.25 uur weten we het! 

Op dat tijdstip eindigt namelijk de Verkiezing Topvrouw 

Limburg 2021, die live wordt uitgezonden door L1 (vanaf 18.30 

uur), vanuit de Muziekgieterij in Maastricht.  

Lees de verhalen, bekijk hun portretten en breng nu al een stem uit op je 

favoriete kandidate op de speciale Topvrouw Limburg pagina bij L1. Volg 

het laatste nieuws op LinkedIn, onze Facebookpagina en/of      

www.topvrouwenlimburg.nl. 

    
 
 
 

Videoportretten: 

Bekijk de korte portretten van elke 

finaliste op YouTube: 

Esther: 

https://youtu.be/24fszp3CyWg 

Hayat: 

https://youtu.be/cKBqHTtM4cs 

Maria: 

https://youtu.be/Xb4vau07Z2g 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Muziekgieterij 

 
 

       BRILJANTSPONSOR 

      HOOFDSPONSOR 

ONDERSTEUND DOOR: 

Uitzenddata L1 in aanloop naar en  tijdens en na verkiezing: 

Uitzenddata AvondGasten Topvrouwen 26 min 

vrijdag 16 april 19:00, 21:00 en 22:30 u. 

zaterdag 17 april 09:31, 12:24, 15:00 u., zondag 18 april 21:30 u. 

Uitzenddata documentaire Topvrouwen 12 min 

vrijdag 16 april 14:47, 16:14 en 22:13 u. 

zondag 18 april 22:13 u. 

Uitzenddatum Verkiezing Topvrouw Limburg (live) 

donderdag 22 april 18:30 u. 

Uitzenddata herhaling verkiezing Topvrouw Limburg 

donderdag 22 april 23:00 u., vrijdag 23 april 13:25, 15:15 u. 

zaterdag 24 april 16:00 u. en zondag 25 april  16:00 u. 

Samenwerkende partners: 

Foto: Raoul Limpens 



Topvrouw van Limburg 
word je niet zomaar! 
Je krijgt de titel niet zomaar in je 
schoot geworpen. De eerste stap is 
dat iemand je nomineert en die 
nominatie toelicht. Elke 
voorgedragen topvrouw vult 
daarna een uitgebreid persoonlijk 
nominatieformulier in. De 
antwoorden moeten voldoende 
inzicht geven of de kandidate 
voldoet aan de gestelde criteria: 
* visie 
* leidinggevende capaciteiten  
* uitdragen van vrouwelijke 
energie  
* doeltreffendheid  
* een inspirerend en stimulerend 
voorbeeld  
* innovatief  
* doorzettingsvermogen  
* zakelijk én maatschappelijk 
betrokken 
* Tot slot: ben je een echte 
persoonlijkheid met een gevestigde 
reputatie?  
 
Het bestuur van Topvrouw 
Limburg kiest uit alle kandidaten 
maximaal 10 topvrouwen voor de 
tweede ronde.  
 
De jury gaat met hen uitvoerig in 
gesprek en selecteert op basis 
daarvan de drie finalisten. Een 
volgend belangrijk moment is 
wanneer de jury uitgebreid bij elke 
finaliste op bedrijfsbezoek gaat.  
 
Dan ben je er nog niet: want 
tijdens de verkiezing zelf telt je 
presentatie, het interview en de 
pitch mee. En niet te vergeten de 
publieksstem. Al die factoren 
samen zijn bepalend of je 
Topvrouw van Limburg wordt! 

 
 
 
De negende editie van de 
Topvrouw Limburg verkiezing 
wordt donderdag 22 april 
gepresenteerd door Kirsten 
Paulus, die o.a. ‘Avondgasten’ 
presenteert en Rian Moonen, die 
al vier jaar lang elke dag op L1 
Radio is te horen. 

 
 
 
 

Jury bezoekt finalisten in 
hun werkomgeving 
8 april was opnieuw een 
spannende dag voor de finalisten: 
de jury trok een hele dag uit voor 
haar bezoek aan hun bedrijven. 
Met presentaties, rondleidingen, 
gesprekken met de finalisten en 
vooraf niet-geselecteerde 
medewerkers. De optelsom 
daarvan is voor de jury ook een 
belangrijk criterium om de 
Topvrouw van Limburg 2021 te 
bepalen.  
 

 
Maria Jacobs 

 
         Esther Paulus-Maalsté 

 

 
Hayat Barrahmun 

 
 
 
 
 
 
 

Pitches 
De laatste kans om de jury en de 
kijkers thuis te overtuigen is het 
presenteren van een pitch van 
precies 2 minuten in de tweede 
helft van de uitzending. Daarna 
kan er niet meer worden gestemd 
en gaat de jury in beraad  om het 
juryrapport voor de winnares te 
schrijven. Dat gebeurt onder 
toezicht van notaris Yvonne 
Willemse van Metis Notarissen.  
 

Pitchtraining in Muziekgieterij 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.topvrouwenlimburg.nl  

Volg ons ook op Facebook en 
LinkedIn.  
 
 

Dit zijn enkele 
ondersteunende toppers: 
Pim, Angelique, Jan, Lizbeth, 
Yvonne (jury);  Lida, Benny, 
Ronald, Jules, Sanne, Dennis 
(L1); Maurice (Muziekgieterij) 
Melissa (social media); 
Climmy (marketing); Raoul 
(portretfoto’s); Wim en Nick 
(videoproject); Lieke en 
Sanne (theaterbegeleiding). 
Wordt vervolgd. 
 
DANK JE WEL!  
 
Eef, Sonja, Claudia, Astrid, 
Shirley, Tjeu (bestuur Stichting 
Topvrouwen Limburg) 

Stem nu al op je favoriete finaliste: https://bit.ly/3brEdxe 


