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4VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Het vorige jaar eindigden we met het jubileumfilmpje Meisjes

dromen, waarin tien meisjes van tien vertellen hoe zij hun 

leven later voor zich zien. Hun onbevangen meisjesdromen 

gaven onze organisatie een heldere opdracht voor de volgende 

tien jaar: het zou voor je kansen niet uit moeten maken of je als 

jongen of meisje geboren wordt. 

In 2016 stond bij WOMEN Inc. het thema Gezondheid centraal, 

na twee jaar succesvol campagne voeren op het thema Geld. 

De gezondheid van vrouwen blijft achter bij die van mannen 

en vrouwen in andere Europese landen, blijkt keer op keer uit 

onderzoek. Dit staat hun participatie in de weg. Bovendien 

bedreigt het gebrek aan kennis over het vrouwenlichaam 

vrouwenlevens en veroorzaakt het ‘onder-’ dan wel ‘overbehan-

deling’. WOMEN Inc. bracht naar buiten dat er bij professionals 

in de Nederlandse gezondheidszorg veel onwetendheid is over 

het vrouwenlichaam; dit bleek een eyeopener. 

De afgelopen jaren hebben we achter de schermen 

uitgebreid voorwerk verricht met wetenschappers; 

dit jaar kozen we ervoor om met de ‘verander-

strategie’ Gender en Gezondheid naar buiten 

te treden. We richtten ons met weloverwogen 

acties tot sleutelpersonen en deden met een spraakmakende 

publiekscampagne een oproep aan vrouwen zelf. Deze cam-

pagne scoorde boven verwachting: meer dan twee miljoen 

vrouwen en mannen deelden de feiten die we samen met de 

Alliantie Gender en Gezondheid zorgvuldig onderbouwden. 

Hiervoor ontvingen we dit jaar wederom een prijs, een Effie 

Award, in de categorie ‘maatschappelijke campagne’. Tevens 

wisten we in maart met ons congres De toekomst van de 

gezondheidszorg de belangrijkste sleutelfiguren en koepelor-

ganisaties aan onze actie te verbinden. Deze doorbraak 

die wij met het veld van professionals wisten te 

organiseren, werd nog binnen het jaar omgezet 

in klinkende resultaten: over de volle breedte 

van de gezondheidszorg werden richtlijnen 
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herzien, ‘genderagenda’s’ geïnitieerd en werd door het ministe-

rie van VWS meerjarig miljoenen geïnvesteerd in het Nationaal 

Kennisprogramma Gender en Gezondheid. 

We analyseerden onze eigen rol in deze resultaten en ontwik-

kelden hiermee de WOMEN Inc. Impact Formule, een recept 

voor sociale bewegingen met impact. Deze formule bestaat het 

ontrafelen van de problematiek en verzamelen van de aan-

wezige kennis rondom een specifiek thema, het aanjagen en 

agenderen van de urgentie bij beleidsmakers, het verbinden van 

sleutelfiguren en belangrijke stakeholders aan deze beweging 

tot verandering en het vertalen van alle kennis naar het brede 

publiek middels een campagne met duidelijk handelingsper-

spectief, events gericht op inspiratie, bewustwording en/of 

agendering en social media acties en persuitingen voor het 

creëren van een breed bereik.

Deze aanpak is met terugwerkende kracht ook op onze vorige 

twee publiekscampagnes binnen het thema Geld toegepast, te 

weten loonverschil en de werk/zorgverdeling. Tegelijkertijd 

realiseerden we ons dat één kwestie relevant is voor zowel 

het thema gezondheid als het thema geld: hoe beeldvorming 

vrouwen kan beperken. Een thema dat we structureel zouden 

moeten aanpakken. We verdiepten ons in de materie –  

Jannet Vaessen schreef er dit jaar zelfs een boek over met de 

titel Iedereen Inc – en ontwikkelden de nodige interventies  

en ‘sociale kaarten’. We besloten te beginnen met het onder-

zoeken van het thema Beeldvorming met het veld van  

mediamakers. Als zij hun rol in de beeldvorming over vrouwen 

gaan erkennen en bijsturen, heeft dat dubbele impact.

Met onze doorbraken en formule voor impact hebben we dit 

jaar bewezen dat we weten hoe we het systeem duurzaam 

vrouwvriendelijk kunnen maken voor volgende generaties. 

We initieerden een nieuw netwerk van betrokken, bevlogen 

vrouwen, de Funding Mothers, die WOMEN Inc. steunen bij 

onze campagnes, acties en programma’s. Intussen bouwden 

we aan een netwerk van regionale WOMEN Inc.-ambassadeurs 

in het land om onze interventies voor vrouwen op zoveel mo-

gelijk plekken effectief in te zetten. En we analyseerden welke 

groepen vrouwen financieel kwetsbaar zijn en onze hulp de 

komende jaren het meest nodig zullen hebben. 

We eindigden het jaar met een nieuwe koers voor de periode 

2017-2022, waarin we al onze activiteiten voor nu en in de  

toekomst, hebben omgezet in programmalijnen met KPI’s.

WOMEN Inc. Factor (Gedragsverandering X Stakeholders) =

IMPACT

Ontrafelen
Aanjagen
Verbinden
Vertalen

Onafhankelijk
Positief

Humor&Inhoud
En...X

Wie moet
iets doen?
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De financiële situatie van vrouwen is nog lang niet gelijk aan 

die van mannen. Vrouwen hebben minder vaak een eigen 

inkomen en passen vaker hun arbeidsuren aan na de geboorte 

van een kind. Bovendien verdienen vrouwen minder dan 

mannen. Vrouwen zijn om deze redenen minder vaak finan-

cieel zelfstandig: bijna de helft van de vrouwen in Nederland 

is financieel afhankelijk van bijvoorbeeld een partner of de 

overheid. Vrouwen zijn daardoor ook extra kwetsbaar voor 

financiële tegenslagen en de gevolgen van bijvoorbeeld een 

scheiding. WOMEN Inc. zet zich in om de financiële positie van 

vrouwen te versterken en adviseert de overheid en werkgevers 

hoe zij hieraan kunnen bijdragen. We stimuleren vrouwen om 

bewuste financiële keuzes te maken en bieden de tools om 

daarbij te helpen. 

In 2016 heeft WOMEN Inc. wederom vele activiteiten onder-

nomen op het thema geld. Samen met Instituut Gak, Bernard 

van Leer Foundation en Rutgers hebben we gewerkt aan een 

aanpak voor een betere zorg-werkverdeling tussen ouders. We 

schreven een ‘whitepaper’ en voerden campagne en lobby om 

het onder de aandacht te brengen van publiek, overheid en  

bedrijfsleven. Een vergelijkbare aanpak hadden we om het 

loonverschil tussen vrouwen en mannen, waarop nog al-

tijd een wereld te winnen is, onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast vierden we het eerste lustrum van De tafel van 

één, gericht op het bevorderen van de (arbeids)participatie 

van vrouwen. Dankzij deze succesvolle aanpak ontwikkelden 

steeds meer vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 

vaardigheden om deel te nemen aan het arbeidsproces en op 

die manier financieel op eigen benen te kunnen staan. Tot slot 

voerde WOMEN Inc. samen met Stichting Pensioen register 

campagne om het thema pensioen onder de aandacht te 

brengen.

CAMPAGNE NIEUWE VERDELING VAN ZORG 
EN WERK 
Binnen onze participatiesamenleving nemen burgers steeds 

meer zorgtaken op zich, die ze combineren met betaalde 

arbeid. Het combineren van werk en zorg vergt veel flexibiliteit 

en inlevingsvermogen van mannen en vrouwen, maar ook 

van werkgevers. Uit de Emancipatiemonitor 2016 blijkt dat 

het merendeel van de Nederlandse stellen zorg en werk gelijk 

wil verdelen, maar dat dit in de praktijk nog niet het geval is. 

Vooral bij stellen met minderjarige kinderen is het verschil 

groot: moeders besteden bijna twee keer zoveel tijd aan de 
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zorg voor kinderen als de vaders. Hieraan ten grondslag liggen 

stereotiepe denkbeelden over de rolverdeling tussen vrouwen 

en mannen. WOMEN Inc. vindt dat dit moet veranderen. Zo 

hebben we dit jaar, in navolging van de succesvolle publieks-

campagne Ik ben er even niet uit 2015, onze activiteiten 

voortgezet en een programmalijn ontwikkeld gericht op de 

agendering bij overheid en werkgevers.  

Samenwerking Instituut Gak, Bernard van Leer 
Foundation en Rutgers
Voor het ontwikkelen van een gerichte aanpak ging WOMEN 

Inc. een samenwerking aan met Instituut Gak, Bernard van 

Leer Foundation en Rutgers, gericht op het bevorderen van 

een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar werk en zorg in 

balans zijn. Een maatschappij waarin vrouwen en mannen 

gelijkwaardig in staat zijn om zorg- en werktaken te combine-

ren en er gelijke kansen zijn voor kinderen om zich optimaal 

te ontwikkelen. Hierbij werd de WOMEN Inc. Impact Formule 

ingezet, bestaande uit 4 strategieën: ontrafelen, aanjagen, 

verbinden en vertalen. Een holistische aanpak met een focus 

op onderzoek (ontrafelen), lobby en public affairs (aanjagen), 

het versterken van maatschappelijk draagvlak middels evene-

menten en netwerkgesprekken met belangrijke sleutelfiguren 

(verbinden) en (campagne)acties met handelingsperspectie-

ven richting overheid, werkgevers en het publiek (vertalen).

Publicatie whitepaper ‘De winst van zorg
vriendelijk werkgeverschap’
Wat zou de financiële en maatschappelijk winst van modern 

ouderschap, waarin zorg en werk evenwichtig tussen moeders 

en vaders zijn verdeeld, kunnen zijn? Uit ons onderzoek ism 

Motivaction is gebleken dat organisaties waar werknemers een 

goede balans hebben tussen werk en privé, aanzienlijk beter 

presteren dan andere organisaties in Nederland. Deze ‘zorg-

vriendelijke’ organisaties, met 19% meer vrouwen in senior 

managementposities dan gemiddeld, hebben bijvoorbeeld 

25% minder ziekteverzuim. De onderzoeksresultaten heeft 

WOMEN Inc. samen met Great Place to Work verzameld in de 

whitepaper De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap die 

in juni 2016 werd gepresenteerd. Deze opgedane kennis werd 

vervolgens zo breed mogelijk verspreid onder ouders, politiek 

en werkgevers. 

Aanvullend op deze maatschappelijke kosten-batenanalyse 

hebben we een peiling onder onze achterban gedaan. Wat 

vinden vrouwen en mannen van het verlengen van het  

vaderschapsverlof? Hoe zijn de rollen verdeeld als het gaat  

om de zorg-werkverdeling? Het resultaat: mannen en vrouwen 

waren zeer positief over een goede zorg-werkverdeling en het 

vaderschapsverlof, maar willen graag meer ondersteuning bij 

het te voeren gesprek hierover. Bovendien was het opvallend 

dat veel vrouwen de winst van een langer vaderschapsverlof 

voor zichzelf nog niet zagen. Dit zijn daarom twee belangrijke 

aandachtspunten voor de campagne-activiteiten in 2017.

Agendering & lobby
De overheid en het bedrijfsleven hebben een belangrijke rol in 

het realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar 

werk en zorg in balans zijn. Om dit te bereiken heeft WOMEN 
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DE WINST VAN ZORGVRIENDELIJK 
WERKGEVERSCHAP De uitdaging van nu: werk en privé 

in balans 

Werkgevers kunnen er niet meer omheen: de combinatie van werk en zorg 
is een feit! De helft van alle medewerkers combineert werk met zorgtaken 
voor kinderen. Bijna één op de vijf medewerkers combineert een baan met 
mantelzorg. Een goede balans tussen werk en privé wordt daarom steeds 
belangrijker voor medewerkers. De participatiesamenleving vraagt om een 
gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgever en medewerker 
om de combinatie van zorg en werk mogelijk te maken. 

De bevindingen in deze whitepaper laten zien dat de organisaties die hoog 
scoren op de balans tussen werk en privé, aanzienlijk beter presteren dan 
andere organisaties in Nederland. Deze organisaties hadden in 2015 1% 
minder verzuim, 1,3% meer groei in omzet, 2,1% minder verloop en 8% 
meer vrouwen in senior management posities dan de ander organisaties. 
Dat betekent zowel lagere kosten qua verzuim, verloop, werving en selectie 
als een hogere omzet.

Maar hoe word je een werkgever met zorgvriendelijk beleid? Hoe creëer je 
een win/win situatie die bijdraagt aan minder verzuim, lagere kosten, betere 
resultaten en een hogere productiviteit van de medewerkers? Vragen waar 
de werkgever van de toekomst een antwoord op moet vinden.

 

Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Eindredactie© Tamara Franke

The challenge of work-life balance is without question one 
of the most significant struggles faced by modern man.

stephen covey, auteur van ‘the 7 habits of highly effective people’

ZORGVRIENDELIJK WERKGEVERSCHAP BETAALT ZICH TERUG!
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Inc. uitgebreid lobby gevoerd, waarvoor het in 2015 opge-

stelde vijfpuntenplan voor een Nieuwe verdeling van arbeid en 

zorg het uitgangspunt vormde: 

• uitbreiding vaderschapsverlof

• betere bekendheid van verlofregelingen

• ongelijke beloning verminderen

• zorgvriendelijk belastingstelsel

• toekomstvisie ontwikkeling kind 0-18

Vanuit de samenwerking met Rutgers en Bernard van Leer 

Foundation werd daarbij extra aandacht gevraagd voor de 

uitbreiding van betaald vaderschapsverlof, met het oog op de 

opvoeding van jonge kinderen waarin beide ouders een gelijke 

rol moeten kunnen spelen. 

De lobby-activiteiten richtten zich ook op de Tweede Kamer-

verkiezingen in maart 2017 waarvoor de politieke partijen in 

2016 de eerste voorbereidingen troffen. De aanjagende functie 

en agenderende activiteiten van WOMEN Inc. hebben mooie 

resultaten opgeleverd:

• Lobby richting politieke partijen 

 Lobbygesprekken met de schrijvers van partijprogramma’s 

hebben geresulteerd in het opnemen van de uitbreiding 

van betaald vaderschapsverlof in de verkiezingsprogramma 

van acht politieke partijen (waaronder CDA, ChristenUnie, 

D66, GroenLinks en de PvdA).

• Lobby richting ministerie SZW en werkgevers 

 WOMEN Inc. voerde intensieve gesprekken met het minis-

terie SZW en werkgevers op basis van het vijf puntenplan 

en het belang van zorgvriendelijk werkgeverschap om 

werkgevers te motiveren tot een meer zorgvriendelijk 

personeelsbeleid. Dit had tot gevolg dat het ministerie van 

SZW een campagne ontwikkelde om verlofregelingen meer 

bekendheid te geven, de zogenoemde Verlofregelaar. 

 Tevens gaf het ministerie WOMEN Inc. en Qidos de 

opdracht tot het bouwen van de werkgeversscan Zorg-

vriendelijk Werkgeverschap, om werkgevers te helpen hun 

organisaties ‘zorgvriendelijker’ te maken. Deze tool lanceer-

den we op de Arbeid en Zorgbijeenkomst op 31 oktober 

2016 in aanwezigheid van minister Asscher (SZW), minister 

Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS). 

• Lobby richting ministerie OCW

 Op basis van het vijfpuntenplan en het belang van zorg-

vriendelijk werkgeverschap voerden we ook intensieve 

gesprekken met het ministerie OCW. Daaruit ontstond een 

opdracht waarbij WOMEN Inc., in samenwerking met het 

Nibud, voor diezelfde Arbeid en Zorgbijeenkomst een prik-

kelende video maakte over hoe jonge stellen werk en zorg 

combineren. Zij bleken vaak geen idee te hebben van de 

financiële consequenties.

• Lobby richting SER 

 In aanloop naar de publicatie van het SER-advies De Wer-

kende Combinatie op 31 oktober voerden we gesprekken 

met diverse leden van de SER om een aantal thema’s onder 

de aandacht te brengen. In het SER-advies werd ingegaan 

op de noodzaak van een nieuwe zorg-werkverdeling, het 

belang van betere bekendheid met verlofregelingen – inclu-

sief een vermelding van de verlofregelingentabel van WO-

MEN Inc. – en werden de ‘best practices’ uit onze whitepa-

per De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap geciteerd.

Evenementen en acties
Om het belang van een goede zorg-werkverdeling en de winst 

van zorgvriendelijk beleid onder de aandacht te brengen bij 

relevante stakeholders en het brede publiek, was WOMEN 

Inc. aanwezig op verschillende bijeenkomsten in het land. We 

organiseerden op eigen gelegenheid acties en evenementen 

of haakten aan bij andere projecten zoals de actie Vader zoekt 

verlof. 

WOMEN Inc. was onder andere aanwezig bij een Kenniskring-

bijeenkomst van Diversiteit in bedrijf (28 januari) met als thema 

‘Naar een optimale combinatie tussen werk en privé: welke rol 

is weggelegd voor de werknemer en werkgever?’. Tijdens het 

debat Lekker vrij?! (15 april) werd ingegaan op de publicatie 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De discussie ging hier 

vooral over de vraag waarom vrouwen vaker stress en tijdsdruk 

ervaren dan mannen en welke rol zorgtaken hierin spelen. 

WOMEN Inc. was als spreker aanwezig om te vertellen over de 

campagne #ikbenerevenniet, met als doel vrouwen te stimule-

ren om stil te staan bij hun eigen zorg-werkverdeling.

Om een breed publiek te bereiken, presenteerde WOMEN Inc. 

tijdens de Huishoudbeurs (20 t/m 28 januari) in RAI Amsterdam 



de campagne #ikbenerevenniet en verzorgden we een inter-

actieve sessie tijdens het congres Duurzaam combineren van 

werk en zorg (7-8 maart) voor studenten, docenten en mede-

werkers van de Tilburg University. Tevens zochten we actief 

contact met zorgprofessionals en arbo-artsen om het verband 

tussen gezondheid en de toenemende zorgdruk bij vrou-

wen onder de aandacht te brengen. In die hoedanigheid gaf 

WOMEN Inc. een keynote presentatie op het ArboNed-congres 

voor arbo-artsen.

Vanwege onze betrokkenheid bij de Arbeid en Zorgbijeen-

komst die vanuit ministerie van SZW op 31 oktober werd 

georganiseerd, zat WOMEN Inc. in de jury van de Werk & Zorg-

challenge waar jonge mensen hun innovatieve ideeën konden 

pitchen voor een betere combinatie van zorg en werk.

Naast deze ‘aanhaakmomenten’ organiseerde WOMEN Inc. 

ook eigen evenementen, zoals een bijeenkomst rond de 

presentatie van de whitepaper De winst van zorgvriendelijk 
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ALS WERKGEVER EN WERKNEMER  
SAMEN IN GESPREK GAAN OVER  
OPLOSSINGEN VOOR EEN GOEDE 

WERK EN ZORGBALANS, LEVERT DIT 
WINST OP VOOR DE ORGANISATIE, 

ONDER ANDERE DOORDAT HET 
ZIEKTEVERZUIM DAALT.

harry van de kraats 
algemeen directeur werkgeversorganisatie awvn

Overhandiging Whitepaper aan Harry van de Kraats van AWVN,  

namens Great Place to Work en WOMEN Inc.
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werkgeverschap (30 juni) waarbij de eerste exemplaren wer-

den overhandigd aan Harry van de Kraats (algemeen directeur 

werkgeversorganisatie AWVN), Sandra Lutchman (directeur 

Talent naar de Top) en Richard Adamowicz (algemeen direc-

teur ArboNed). Voor haar achterban ontwikkelde WOMEN Inc. 

de nieuwe workshop Work Life Challenge, om vrouwen stil te 

laten staan bij hun werk-privébalans en bewust te maken van 

het automatisme waarmee zij zorgtaken naar zich toe trek -

ken. WOMEN Inc. gaf deze workshop op 21 september aan  

het vrouwennetwerk Lianne van netbeheerder Liander en op 

25 november op de Beurs Vrouw & Carrière. 

Online campagnestrategie
Om het draagvlak voor zorgvriendelijk werkgeverschap te ver-

groten, ontwikkelde WOMEN Inc. een media- en PR-strategie 

voor haar online en offline communicatiekanalen. Daarbij 

hielden we rekening met de stereotiepe beeldvorming over 

de zorg-werkverdeling tussen mannen en vrouwen. Om de 

bestaande beelden te veranderen, hebben we door middel van 

‘storytelling’ vaders als zorgende rolmodellen neergezet en 

werkgevers geïnspireerd met ‘good practices’. Ook voerden  

we online lobby via Twitter met #vaderschapsverlof, #zorg-

vriendelijkwerkgeverschap en #nieuweverdeling. 

Tevens organiseerde WOMEN Inc. op de Dag van de Arbeid 

een actiedag tegen onbetaalde arbeid. We riepen alle vrouwen 

in Nederland op om op 1 mei hun #ikbenerevenniet-  

moment in te plannen en al hun zorgtaken aan iemand anders 

over te laten. Meer dan 40.000 vrouwen lieten online van zich 

horen. Veel vrouwen gingen naar aanleiding van deze actie in 

gesprek met hun (zorg)partner en hebben afspraken gemaakt 

voor een nieuwe verdeling van zorg en werk.

  

Met deze campagnestrategie genereerde WOMEN Inc. in 2016 

een totaal printbereik ter waarde van circa twee miljoen euro 

– advertentiewaarde € 320.500, mediawaarde kranten en  



publicaties € 1.655.995. Via sociale media bereikten we 

4.431.423 mensen op de thema’s Nieuwe verdeling, Vader-

schapsverlof en Loonverschil en met de whitepaper over 

zorgvriendelijk werkgeverschap en de video Zorgverdeling.

CAMPAGNE LOONVERSCHIL
Vrouwen in Nederland verdienen in 2016 nog altijd 17,6% 

minder dan mannen. Om het loonverschil aan te pakken 

is WOMEN Inc. in 2014 de publiekscampagne Waar is mijn 

€300.000? gestart. Vrouwen verdienen in hun leven gemid-

deld €300.000 minder dan mannen. Doel van de campagne 

was om de bewustwording over dit loonverschil te vergroten 

en vrouwen bewust te maken van de financiële gevolgen van 

hun keuzes. Daarnaast zette WOMEN Inc. zich in om ongelijke 

beloning van vrouwen en mannen op de politieke agenda te 

krijgen en stimuleerde zij werkgevers om werk te maken van 

een eerlijk loonbeleid. In 2016 spande WOMEN Inc. zich op-

nieuw in om het loonverschil in Nederland aan te pakken.

Workshop Onderhandelen
Uit ons eigen kwalitatieve onderzoek blijkt dat vrouwen min-

der geneigd zijn te onderhandelen over hun loon dan man-

nen. In 2014 ontwikkelde WOMEN Inc. hiervoor de Workshop 

Onderhandelen. Door middel van concrete tips en tricks 

willen wij vrouwen hierin versterken. Net als in het jaar ervoor, 

namen ook in 2016 veel vrouwen deel aan de workshop. De 

workshop is acht keer gegeven, waaronder in Utrecht, Amster-

dam Zuidoost en Rotterdam. Daarnaast verzorgde WOMEN 

Inc. in november een workshop op het congres Kracht on 

Tour in Twente. Het leren van onderhandelingsvaardigheden 

was ook onderdeel van de workshop Work Life Challenge die 

wij gaven tijdens de beurs Vrouw & Carrière. In totaal zijn er 

meer dan 150 vrouwen getraind in deze vaardigheden. Sinds 

begin 2016 zijn alle tips voor vrouwen om beter te kunnen 

onderhandelen te vinden op onze website.

 

Weetwatjewaardbenttest
In 2014 ontwikkelde WOMEN Inc. in samenwerking met Loon-

wijzer de Weet-wat-je-waard-bent-test. Deze test geeft vrou-

wen inzicht in hoe hun keuzes van invloed zijn op hoeveel zij 

verdienen en hoe zij meer financieel lonende keuzes kunnen 

maken. In 2016 deden 12.254 vrouwen de test waardoor nu 

ruim 46.000 vrouwen weten hoe zij financieel lonende keuzes 

kunnen maken.

Agendering & lobby
Om de politiek en beleidsmakers te beïnvloeden heeft  

WOMEN Inc. meerdere malen aandacht gevraagd voor het 

loonverschil met acties via sociale media. De actualiteit gaf 

daartoe alle aanleiding. 

• Eind februari: het verschijnen van het onderzoeksrapport 

naar ongelijke beloning bij hogescholen door het College 

voor de Rechten van de Mens;

• 29 februari: een opiniestuk in de Volkskrant over gelijke 

beloning van kamerlid Keklik Yücel (PvdA); 

• 4 maart, Equal Pay Day: deze datum staat symbool voor de 

dag waarop vrouwen evenveel betaald zouden krijgen als 

mannen voor het werk dat ze doen. De 64 dagen ervoor 

werken zij voor ‘niks’ vanwege het loonverschil van 17,6%. 

Op Equal Pay Day verscheen een opiniestuk van collega 

Saskia de Hoog over dit onderwerp;

• 19 april: de behandeling van Kekliks wetsvoorstel voor ge-

lijke beloning in de Tweede Kamer was de aanleiding voor 

een Twitter-offensief om het belang van het wetsvoorstel 

te benadrukken;

• 6 september: de tweede behandeling van het wetsvoorstel 

van Keklik was voor WOMEN Inc. de aanleiding tot een 

Twitter-offensief met de ‘Waar is mijn 300.000?’-biljetten.

  

Niet alleen richtten we ons op politici en beleidsmakers, 

maar ook de werkgevers spelen een belangrijke rol. Zo heeft 

WOMEN Inc. in 2016 een advies ingediend voor de herzie-

ning van de ‘Nederlandse corporate governance code’, ook 

wel code-Tabaksblat genoemd. In deze gedragscode staan 

de richtlijnen voor de raden van bestuur en commissarissen 

van beursgenoteerde bedrijven. Eén van de aanbevelingen 

betrof het thema Loonverschil. WOMEN Inc. is van mening dat 

een moderne organisatie transparant zou moeten zijn over 

loonverschillen tussen vrouwen en mannen. De commissie die 

over de herziening van de code zou beslissen, gaf aan dit punt 

in overweging te nemen.

Verder heeft WOMEN Inc. de aanbevelingen voor werkgevers 

voor een eerlijker loonbeleid, afkomstig uit het onderzoeks-

rapport van het College voor de Rechten van de Mens, online 

onder de aandacht gebracht bij werkgevers.

THEMA GELD11
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Persaandacht
De campagne trok de nodige persaandacht van kranten, zoals 

Het Parool en het Algemeen Dagblad. Tijdschrift Glamour 

publiceerde een groot interview met Saskia de Hoog over 

loonverschil onder de titel ‘Show me the money’. Dagbladen 

als Het Parool en diverse regionale kranten - waaronder het 

Eindhovens Dagblad, De Haagse Courant en De Stem - gingen 

juist in op het feit dat jonge hoogopgeleide vrouwen in het 

begin van hun carrière meer dan hun mannelijke collega’s 

verdienen. Naarmate vrouwen ouder worden, halen mannen 

hen ‘in’ en wordt de loonkloof steeds groter.

DE TAFEL VAN ÉÉN - EEN JUBILEUM
In 2011 begon WOMEN Inc. met het landelijke project De tafel 

van één om de participatie van (laagopgeleide) vrouwen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. We vierden in 

2016 dus het eerste lustrum. WOMEN Inc. heeft De tafel van één 

ontwikkeld binnen het programma Eigen Kracht van het ministe-

rie van OCW (Directie Emancipatie). Sinds de start in 2012 is het 

programma in bijna twintig gemeenten uitgevoerd en hebben 

ongeveer 4.500 vrouwen aan tafel gezeten. Na de beëindiging 

van de subsidie van dit succesvolle project heeft WOMEN Inc. be-

sloten het als een opzichzelfstaande methodiek aan te bieden. De 

vele aanmeldingen voor de ‘tafelseries’ in 2016 toonden aan dat 

De tafel van één nog altijd in een behoefte voorzag. 

In het kader van het programma Eigen Kracht 2015-2016 

bood het ministerie van OCW de centrumgemeenten van de 

arbeidsmarktregio’s een cofinanciering aan voor projecten die 

zich inzetten voor het versterken van vrouwen die een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt ervaren; een vervolg op Eigen 

Kracht 1. Voor sommige gemeenten bood dit de mogelijkheid 

om De tafel van één ook na 2015 aan de bieden. 

Voortzetting van het programma
Sinds de nieuwe aanpak in 2015, zijn de uitvoerende werk-

zaamheden en verantwoordelijkheden verschoven van  

WOMEN Inc. naar de gemeenten en hun samenwerkings-

partners; WOMEN Inc. adviseert en ondersteunt. Het programma 

is inhoudelijk aangepast en aangevuld met drie speciaal hiervoor 

ontwikkelde workshops. Deze workshops blijken een mooie en 

onmisbare aanvulling te zijn op de vier reeds bestaande tafelge-

sprekken en zijn wederom gebaseerd op de Jump Movement-

methodiek. Hiermee vormt De tafel van één een substantieel 

programma van zeven intensieve bijeenkomsten, waarin de 

deelneemsters ontdekken waar hun kracht zit en hoe zij deze 

kunnen omzetten naar concrete stappen en acties. 

De begeleiding vanuit WOMEN Inc. werd eerder verzorgd door 

twee medewerksters, maar sinds medio 2016 door twee free-

lancers. Zo kon WOMEN Inc. flexibel omgaan met de inzet die 

het project vroeg. Zij waren verantwoordelijk voor de begelei-

ding en het adviseren van de projectteams in de gemeenten. 

Daarnaast verzorgden zij de benodigdheden voor de series, de 

werkmaterialen voor de deelneemsters en de communicatie-

materialen voor de werving. 

Deelnemende gemeenten
In 2015 hebben zes gemeenten gebruik gemaakt van de cofi-

nanciering van het ministerie OCW en zij hebben besloten om 

De tafel van één te gebruiken voor de periode 2015-2016. Dit 

waren vier gemeenten die eerder met De tafel van één hadden 

gewerkt: Enschede, Eindhoven, Nijmegen en Doetinchem. 

Er kwamen ook twee nieuwe gemeenten bij: Roermond en 

Emmen. Alle deelnemende gemeenten waren zeer enthou-

siast over het project en de effecten ervan. Zeker de nieuwe 

gemeenten pakten het met verve op. We zagen dat de uitvoe-

rende partijen het project zich toe-eigenden, maar merkten 

dat de ondersteuning en het advies van WOMEN Inc. en Jump 

Movement in het aanvangsjaar zeer wenselijk was. 

Tevens creëerden we een nieuwe samenwerkingsvorm met 

stichting de Single Moms Club in Capelle aan den IJssel. Hier 

werd de tafelserie als tool ingezet om alleenstaande moeders 

op een andere manier naar zichzelf en hun omstandigheden 

te laten kijken. In totaal heeft De tafel van één in 2016 op  

zeven plekken plaatsgevonden.

Ter voorbereiding van de ontwikkeling van De tafel van één in 

de nieuwe gemeente Harderwijk vonden eind 2016 de eerste 

activiteiten plaats, waarbij het projectteam is getraind zodat zij 

in januari 2017 meteen goed van start konden.

 

De tafel van één is en blijft, dankzij de effectieve doorontwik-

keling, een zeer waardevolle aanpak die in het hele land een 

plek verdient. WOMEN Inc. zet zich in om de bewustwording 

over de voordelen van arbeidsparticipatie door middel van 

deze methodiek bij zoveel mogelijk vrouwen te vergroten. 

Uiteindelijk hebben in 2016 circa 375 vrouwen het programma 

van De tafel van één doorlopen.



CAMPAGNE I LOVE PENSIOEN
Nederlandse vrouwen besteden weinig aandacht aan hun 

pensioen. Een groot deel van hen is zelfs volledig ‘pensioen-

onbewust’, terwijl hun pensioen gemiddeld 40% lager is dan 

dat van mannen. Daarom organiseerde WOMEN Inc. ook  

in 2016 verschillende activiteiten rondom de landelijke  

Pensioen3daagse en vestigde met de campagne I love  

pensioen de aandacht op dit belangrijke onderwerp.

In het kader van I love pensioen is WOMEN Inc. een partner-

schap aangegaan met Stichting Pensioenregister, een samen-

werkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank, de  

Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Deze 

stichting is verantwoordelijk voor de website Mijnpensioen-

overzicht.nl, waar mensen een overzicht kunnen vinden van 

hun pensioenopbouw. Vanuit het partnerschap werd dit jaar, 

naast de campagne-activiteiten, kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek gedaan naar de denkpatronen en het gedrag van 

vrouwen ten aanzien van dit onderwerp. 

Dankzij alle acties rond de I love pensioen-campagne zijn het 

afgelopen jaar veel vrouwen in aanraking gekomen met het 

onderwerp pensioen. En nog belangrijker, veel vrouwen heb-

ben zich met behulp van het stappenplan en de website ver-

diept in hun eigen pensioen, realiseren zich nu hoe belangrijk 

dit is en hebben actie ondernomen om hun pensioensituatie 

te verbeteren.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
WOMEN Inc. heeft in 2016 Motivaction kwantitatief en kwa-

litatief onderzoek laten doen naar de houding en het gedrag 

van vrouwen ten aanzien van hun pensioen. Meer dan 1000 

vrouwen tussen de 18 en 65 jaar vulden hiervoor online een 

vragenlijst in. Uit het onderzoek bleek dat één op de drie vrou-

wen zich zorgen maakt over haar financiële situatie tijdens 

haar pensioen en dat een kwart van de vrouwen geen idee 

heeft wat haar inkomen dan zal zijn. Bovendien gaf 60% aan 

zich niet in hun pensioen te verdiepen bij belangrijke gebeur-

tenissen, zoals het kopen van een huis, het veranderen van 
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baan, gaan samenwonen of scheiden. Dit beeld werd beves-

tigd tijdens de vier focusgroepen die Motivaction in het kader 

van het kwalitatieve onderzoek organiseerde. De vrouwen 

gaven aan dat ze het complexe materie vinden en het als ‘iets 

voor later’ zien. Het merendeel van de vrouwen vond echter 

dat de I love pensioen-campagne wel goed inzicht geeft en 

voldoet aan hun wensen. 

Online campagnestrategie 
Op basis van deze onderzoeksresultaten ontwikkelde WOMEN 

Inc. een online campagnestrategie. Het hoofddoel van deze 

strategie was om door middel van de sociale mediakanalen en 

de website van WOMEN Inc. meer vrouwen ‘pensioenbewust’ 

te maken en ze bekend te maken met Mijnpensioenoverzicht.

nl. Het online platform en het bijbehorende online stappen-

plan zijn speciaal ingericht en geoptimaliseerd voor vrouwen. 

WOMEN Inc. ontwikkelde bijvoorbeeld een nieuw animatie-

filmpje ter ondersteuning van het stappenplan. 

Het onderwerp op een begrijpelijke en persoonlijke manier 

overbrengen slaat aan bij vrouwen en de jarenlange ervaring 

van WOMEN Inc. met online campagne voeren voor dit thema 

heeft duidelijk effect. Bovendien hebben we het momentum 

rondom de Pensioen3Daagse kunnen gebruiken om onze 

campagne op Twitter onder de aandacht te brengen.  

#Pensioen3Daagse had een groot bereik.

Bereik in aantallen
Dankzij de I love pensioen-campagne zijn in 2016 1.208.661 

vrouwen via sociale media in aanraking gekomen met het 

onderwerp pensioen en hebben 13.532 vrouwen zich erin ver-

diept op Mijnpensioenoverzicht.nl. Van de bereikte vrouwen 

doorliepen 5470 vrouwen het stappenplan. Dit succes is mede 

te danken aan onze samenwerking met Annemarie van Gaal 

– bekend van het televisieprogramma ‘Dubbeltje op z’n kant’ 

– en Eef van Opdorp – bekend van het televisieprogramma 

‘Uitstel van executie’. Het grote bereik op Twitter is grotendeels 

toe te schrijven aan de Q&A die op de derde dag van de Pensi-

oen3daagse plaatsvond. 

Ook in printmedia en op televisie heeft de I love pensioen-

campagne een groot bereik gehad. Zowel in vaktijdschriften 

als in kranten verschenen mooie artikelen, bijvoorbeeld in de 

NRC (bereik: 165.199 lezers) en de NRC Next (bereik: 38.467 

lezers). Hoogtepunt vormde een item over het I love pensi-

oen-stappenplan en Mijnpensioenoverzicht.nl in het popu-

laire televisieprogramma Koffietijd met gemiddeld 250.000 

vrouwelijke kijkers. Direct na de uitzending bezochten circa 

1000 vrouwen het platform en het stappenplan. De behaalde 

advertentiewaarde van de campagne ligt tussen de € 65.000 

en € 85.000. Dit is inclusief de online artikelen waarvan de 

advertentiewaarde moeilijk is vast te stellen.

Aanwezig bij landelijke evenementen
In 2016 heeft WOMEN Inc. de boodschap van I love pensioen 

uit kunnen dragen op verschillende vrouwenevenementen, 

waarmee diverse groepen vrouwen zijn bereikt. Om vrouwen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken, droegen wij 

bij aan de bijeenkomsten van Kracht on Tour in Amsterdam  

(11 november) en Emmen (24 november). Daarnaast stonden 

we twee dagen met een stand op het Margriet Winter Festival 

in Utrecht (23 en 24 november) met dagelijks 10.000 bezoe-

kers. Verder stonden we op de beurs Vrouw & Carrière op  

5 november in Utrecht om hoogopgeleide, ambitieuze  

vrouwen te bereiken die afgestudeerd of werkzaam zijn in de 

marketing & sales, finance, techniek en ICT. Hier troffen we 

een jonge doelgroep die zich vaak nog niet bezig houdt met 

haar pensioen. Om dit onder de aandacht te brengen ontwik-

kelde WOMEN Inc. een ‘levensgebeurtenissenkaart’ die aan alle 

1000 bezoekers is meegegeven.

 
OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN THEMA GELD 
WOMEN Inc. heeft gedurende het jaar ook diverse activiteiten 

georganiseerd die buiten de bovengenoemde programma-

lijnen vielen, maar wel met het thema Geld verbonden zijn. 

Deze bijeenkomsten kwamen tot stand door onze samen-

werking met Delta Lloyd Foundation en gemeente Amster-

dam. 

Vanuit de samenwerking met Delta Lloyd Foundation werden 

18 financiële trainingen gratis aangeboden aan vrouwen met 

een schuldenproblematiek. Met deze trainingen Regel jouw 

financiën zijn in totaal 148 vrouwen bereikt. Door een combi-

natie van financiële kennisoverdracht en inzicht in het eigen 

handelen en gedrag kunnen deze vrouwen na de training 

zelfstandig en met zelfvertrouwen hun eigen financiën rege-

len. Hierdoor krijgen ze weer de regie terug over hun leven.
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In opdracht voor gemeente Amsterdam organiseerde  

WOMEN Inc. op 29 januari 2016 de netwerkbijeenkomst  

‘Initiatiefrijke vrouwen maken de stad’. Bedoeld om met 

Amsterdamse vrouwenorganisaties, netwerken en geïn-

teresseerden vooruit te blikken op het nieuwe jaar en de 

toekomst van vrouwenemancipatie in Amsterdam. Uitgangs-

punt van deze middag was de nieuwe Emancipatienota van 

wethouder Kukenheim. Tevens werden de eerste beelden 

van de portrettenserie ‘Vrouwen van Amsterdam, kapitaal 

van de stad’ van Mildred Roethof en Annegré Bosman ver-

toond. Ter afsluiting was er een masterclass ‘Presenteer jezelf 

krachtig en laat je horen’ en een netwerkborrel. 

Middels een cofinanciering vanuit ministerie van OCW voor 

het inzetten van het door hun ontwikkelde concept Kracht 

on Tour kon in gemeente Amsterdam ook deze inspirerende 

en activerende talkshow plaatsvinden. In opdracht van de 

gemeente en in samenwerking met Service Punt Emancipa-

tie organiseerde WOMEN Inc. op 11 november de Kracht on 

Tour bijeenkomst voor vrouwen die toe zijn aan een nieuwe 

stap en graag (weer) willen werken. Het event was totaal 

volgeboekt met 250 bezoekers. Er waren verschillende work-

shops te volgen en KRACHT on Tour in Amsterdam bood 

deals aan vrouwen aan: een stage, workshop, training of 

werkervaringsplek bij een organisatie in Amsterdam. Tijdens 

deze dag waren er een recordaantal van 300 ‘deals’ en hier 

konden de vrouwen op intekenen. Het was een groot succes.  

THEMA GELD
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Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat 

de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannen-

lichaam. Dit bedreigt levens en staat effectieve zorg in de weg. 

WOMEN Inc. streeft naar een gendersensitieve gezondheids-

zorg. Wij pleiten met onze publiekscampagne Behandel me 

als een dame voor een gezondheidszorg op maat, waarbij de 

verschillen tussen mannen en vrouwen in ziekte en gezond-

heid worden erkend in onderzoek, preventie, diagnose en 

behandeling. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezond-

heidszorg, de kwaliteit van leven voor vrouwen en mannen 

én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt. WOMEN 

Inc. coördineert de Alliantie Gender & Gezondheid die tot doel 

heeft om samen met professionals en politiek de gezond-

heidszorg voor vrouwen te verbeteren. In 2016 organiseerde 

WOMEN Inc. diverse bijeenkomsten en was aanwezig bij eve-

nementen van andere organisaties om de zorgprofessionals en 

het publiek te bereiken.

DE ALLIANTIE GENDER & GEZONDHEID
WOMEN Inc. richtte in 2012 samen met het ministerie van 

OCW de Alliantie Gender & Gezondheid op. Dit samenwer-

kingsverband tussen onder anderen medici, beleidsmakers, 

zorgprofessionals en wetenschappers heeft tot doel de erken-

ning van verschillen tussen mannen en vrouwen bij ziekte en 

gezondheid binnen de gezondheidszorg, oftewel het realise-

ren van een gendersensitieve gezondheidszorg.

De Alliantie Gender & Gezondheid kwam in 2016 twee keer 

samen voor een alliantievergadering. Tijdens deze vergaderin-

gen werd de koers van de alliantie besproken en stelden we 

deze gezamenlijk met de alliantie waar nodig bij. Tijdens de 

eerste projectperiode, 2014-2015, bestond de alliantie uit drie 

werkgroepen: Bewustwording, Onderzoek en Onderwijs. De 

werkgroep Onderzoek is in 2016 overgegaan in het Nationaal 

Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw, nadat 

het ministerie van VWS aankondigde meerjarig miljoenen te 

investeren in onderzoek naar de gezondheid van vrouwen 

via dit onderzoeksprogramma. Dit vormde de aanleiding om 

een nieuwe structuur binnen de alliantie door te voeren. De 

nieuwe structuur van de alliantie bestond uit vijf werkgroe-

pen: Onderwijs, Geestelijke Gezondheidszorg, Internationaal, 

Business Case en Kennisontsluiting. Deze structuur sloot aan 

op de doelen die de alliantie in de projectperiode 2016-2017 

wil bereiken. 
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INZET WOMEN INC. FORMULE
Na de oprichting van de Alliantie Gender & Gezondheid in 

2012, waren we de eerste jaren vooral achter de schermen 

actief in het agenderen van gendersensitieve gezondheidszorg 

bij diverse zorgprofessionals, zorgverzekeraars, onderzoeks-

instituten, koepelverenigingen van o.a. medisch specialisten, 

de geestelijke gezondheidszorg en patiënten, en de overheid. 

2016 was een kanteljaar. We traden actief op de voorgrond 

met de lancering van een publiekscampagne, ontwikkelden 

diverse communicatiemiddelen voor het brede publiek en 

organiseerden vanuit de Alliantie Gender & Gezondheid eve-

nementen voor en met de zorgprofessionals en beleidsmakers. 

De aanpak van de WOMEN Inc. Formule (ontrafelen, aanja-

gen, verbinden en vertalen) toonde hierbij zijn onmiskenbare 

waarde. Het resulteerde in een grote impact op onze samen-

leving met een eerste erkenning van de verschillen tussen 

mannen en vrouwen en voor indrukwekkende resultaten die 

we hieronder verder zullen toelichten. 

De toekomst van de gezondheidszorg
WOMEN Inc. creëerde met De toekomst van de gezondheids-

zorg op 7 maart momentum voor gender en gezondheid in 

het CORPUS Congress Center met kopstukken uit de gezond-

heidszorg. Onder deze kopstukken waren Dianda Veldman 

(voorzitter patiëntenfederatie NPCF), Gerard Schouw (voor-

zitter Nefarma), Marcel Levi (bestuurslid NFU, vice-voorzitter 

ZonMw en voorzitter van de Raad van Bestuur AMC) en 

Rutger Jan van der Gaag (voorzitter artsenfederatie KNMG). Zij 

committeerden zich in aanwezigheid van ruim 400 mensen, 

waaronder koningin Máxima, vele professionals uit de gezond-

heidszorg, ervaringsdeskundigen, politici en pers om zich in 

te zetten voor gendersensitieve gezondheidszorg. Bovendien 

maakte minister Edith Schippers (VWS) bekend dat zij de ko-

mende jaren 12 miljoen euro uittrekt, om te investeren in on-

derzoek naar gender en gezondheid. Deze investering was een 

erkenning voor de jarenlange inzet van de Alliantie Gender & 

Gezondheid en vormde de kick-off voor het landelijke actie-

jaar van WOMEN Inc., met de oproep om meer doorbraken te 

realiseren op het gebied van gendersensitieve gezondheids-

zorg en kennis over m/v-verschillen te laten doordringen in de 

praktijk. De onderzoeksinvestering en de start van het Natio-

naal Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw 

was een belangrijke stap naar gezondheidszorg op maat voor 

iedereen.
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WE BEHANDELEN VROUWEN OP  
EEN MANIER DIE HET BEST PAST  

BIJ MANNEN. WE WETEN VEEL TE 
WEINIG VAN HOE DAT BIJ VROUWEN 
ANDERS ZOU MOETEN. DAT IS NIET 

ACCEPTABEL. DOOR ONDERZOEK TE 
DOEN NAAR SPECIFIEKE OORZAKEN, 

EN SYMPTOMEN BIJ VROUWEN EN 
HOE JE VROUWEN HET BESTE  

KUNT BEHANDELEN, KUNNEN WE  
DE KWALITEIT VAN ZORG EN DE  

KWALITEIT VAN LEVEN VAN  
VROUWEN AANZIENLIJK  

VERBETEREN.

minister edith schippers

Publiekscampagne ‘Behandel me als een dame’
Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, lanceerde WOMEN Inc. een 

laagdrempelige en aansprekende publiekscampagne om een 

groot publiek en nieuwe doelgroepen aan te spreken. De pu-

bliekscampagne droeg de slogan Behandel me als een dame 

om enerzijds vrouwen aan te zetten gelijke kansen op een 

goede gezondheid te eisen en anderzijds de bewustwording 

over genderverschillen in de gezondheidszorg bij het brede 

publiek te vergroten. De lancering ging gepaard met een in het 

oog springende actie, waarbij we het CORPUS-gebouw ‘aan-

gekleed’ hebben met een foto van een naakt vrouwenlichaam 

en onze slogan. Daarnaast bestond de campagne uit een korte 

video, ansichtkaarten met schokkende feiten, tassen met onze 

slogan en een online campagnepagina met informatie en han-

delingsperspectieven. De campagne bereikte miljoenen men-

sen en kreeg online veel steun, omdat ons campagnebeeld de 

diversiteit onder vrouwen goed in beeld bracht en omarmde. 

Voor het slagen van het Nationaal Kennisprogramma Gender 

& Gezondheid is het belangrijk dat zowel de zorgprofessionals 

als het publiek het belang van gendersensitieve gezondheids-

zorg erkennen. WOMEN Inc. zal ook in de toekomst aandacht 

vragen voor dit onderwerp. 

Op 1 november haalde WOMEN Inc. haar eerste prijs binnen 

met deze campagne. De campagne werd bekroond met een 

Bronzen Effie Award, een prestigieuze vakprijs voor de marke-

ting- en reclamebranche. 

“Met een beperkt, maar efficiënt ingezet budget en 
door maximaal gebruik te maken van het bestaande 
netwerk, heeft WOMEN Inc. een doorbraak gerealiseerd 
in een maatschappelijk probleem van levensbelang. 
Door de campagne van twee kanten in te steken, is de 
kans op succes vergroot. Enerzijds de opinion leaders: 
de groep waarbinnen de verandering moet optreden. 
Anderzijds het publiek: de groep die beslissingsmakers 
dwingt actie te ondernemen. Met als resultaat een 
zichtbaar tipping point op het belangrijke onderwerp 
gendersensitieve zorg.” - Juryrapport Effie

Cardiologenmeeting
WOMEN Inc. organiseerde op 21 juni in het VUmc een 

rondetafelgesprek over gendersensitieve cardiologie met 

een groep van tien specialisten. Tijdens het gesprek toetste 

WOMEN Inc. bij de specialisten aan de hand van voorbeelden 

enkele concrete indicatoren rondom hart- en vaatziekten bij 

vrouwen. Hiermee wilden we een nieuwe impuls geven aan 

het verbeteren van diagnoses en behandeling van hart- en 

vaatziekten bij vrouwen en daarmee aan gendersensitieve 

gezondheidszorg. De werkgroep Business case van de Alliantie 

Gender & Gezondheid heeft de uitkomsten van deze bijeen-

komst gebruikt om te kunnen bepalen van welk voorbeeld een 

business case gemaakt kon worden.

Dress Red Day
In het kader van Dress Red Day op 29 september trok WOMEN 

Inc. het land in om de bewustwording over gezondheidsver-

schillen bij vrouwen en mannen onder patiënten te vergroten. 

In samenwerking met het VUmc, Erasmus MC en UMC Utrecht 



zetten we samen met onze ambassadeurs informatiebalies op 

bij de verschillende ziekenhuizen om de campagne Behandel 

me als een dame onder de aandacht te brengen. De actie was 

een unieke gelegenheid om te luisteren naar de vrouwelijke 

patiënten en ervaringen te verzamelen. 

WOMEN INC. TE GAST
Naast de evenementen die we op eigen initiatief organiseer-

den, haakte WOMEN Inc. in 2016 aan bij een breed scala aan 

evenementen in de gezondheidszorg.

Opening Women’s Health Week bij Erasmus MC  
in Rotterdam
Op 1 februari mocht WOMEN Inc. de Women’s Health Week 

openen die cardiovasculair internist Jeanine Roeters van Len-

nep (Erasmus MC), lid van de Alliantie Gender & Gezondheid, 

mede organiseerde in Rotterdam. De week bestond uit een 

driedaagse cursus voor geneeskundestudenten en zorgpro-

fessionals waarbij wetenschappers, zorgverleners en beleids-

makers aan het woord kwamen over man-vrouwverschillen 

binnen hun vakgebied. Aan WOMEN Inc. de eer om de week 

te openen samen met Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Dit 

was niet alleen een kans om de activiteiten van WOMEN Inc. 

onder de aandacht te brengen bij een relevante doelgroep, 

maar heeft er ook toe geleid dat Dijkstra zich nauwer verbon-

den voelde met het onderwerp. Zij heeft het onderwerp actief 

onder de aandacht gebracht van minister Edith Schippers die 

een maand later bekend maakte te zullen investeren in gen-

dersensitieve gezondheidszorg. 

Columbuslezing bij ArboNed
Voor de jaarlijkse Columbuslezing van ArboNed op 16 februari, 

verzorgde WOMEN Inc. een lezing over gezondheidsverschil-

len tussen mannen en vrouwen. Op de Columbuslezing van 

de landelijke arbodienst kwamen ruim 250 bedrijfsartsen af, 

een nog niet eerder bereikte doelgroep voor WOMEN Inc. 

Tijdens de lezing, die enthousiast werd ontvangen, vertelde 

WOMEN Inc. over haar werkwijze en testte ze de kennis over 

man-vrouwverschillen van de bedrijfsartsen met behulp van 

een quiz. 

Presentatie tijdens congres ‘Alles is gezondheid’ 
van ministerie VWS
Tijdens het jaarlijkse congres Alles is gezondheid in het kader 

van het nationale preventieprogramma (2014 t/m 2016) mocht 
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WOMEN Inc. op 9 maart een korte presentatie geven. Dit 

programma van het ministerie van VWS, waaraan enkele 

honderden organisaties meedoen, is gericht op het voorko-

men van ziekte en bevorderen van gezondheid. WOMEN Inc. 

vertelde over het belang van de erkenning van gezondheids-

verschillen tussen mannen en vrouwen bij preventie. Het 

was een goede manier om in contact te komen met andere 

organisaties die zich bezighouden met gezondheid.

Interactieve lezing bij de VVAO in Dordrecht
WOMEN Inc. was door de VVAO, de vereniging voor ho-

ger opgeleide vrouwen, uitgenodigd om op 16 maart een 

interactieve lezing te geven over gendersensitieve gezond-

heidszorg voor een groep van twintig vrouwen in Dordrecht. 

Het bood ons de kans om in contact te komen met vrou-

wen uit een voor ons nieuwe regio. De relatief kleine groep 

aanwezigen bood de kans het gesprek intensief aan te gaan 

en ervaringen van de vrouwen met de gezondheidszorg op 

te halen. Daarbij kon WOMEN Inc. de publiekscampagne 

Behandel me als een dame toetsen die enkele weken later 

zou worden gelanceerd. De VVAO plaatste een verslag van 

de lezing in haar landelijke nieuwsbrief met een kleine 4000 

lezers.

Spreker bij Gendersymposium VNVA
Op 19 maart organiseerde de Vereniging voor Nederlandse 

Vrouwelijke Artsen (VNVA) een symposium dat in het 

teken stond van gezondheidsverschillen tussen mannen 

en vrouwen. WOMEN Inc. mocht het publiek van ruim 100 

vrouwelijke artsen vertellen over haar werkwijze en activi-

teiten. Naast WOMEN Inc. spraken onder anderen emeritus 

hoogleraar Vrouwenstudies en lid van de Alliantie Gender 

& Gezondheid Toine Lagro-Janssen (Radboudumc Nijme-

gen) en drs. Giliam Kuijpers (kinderarts en directeur Beleid & 

Advies bij KNMG). Het was een mooie gelegenheid om een 

doelgroep te bereiken die zich actief in wil zetten voor de 

erkenning van man-vrouwverschillen in gezondheid.

Presentatie tijdens congres Goed Gebruik  
Geneesmiddelen van ZonMw
Directeur Jannet Vaessen gaf een presentatie over de 

activiteiten van WOMEN Inc. tijdens het vierde jaarlijkse 

congres Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw op 7 

april. Tijdens een subsessie die in het teken stond van de 

Kennisagenda Gender & Gezondheid kwamen naast Vaes-

sen, Agnes Kant (directeur Lareb), dr. Loes Visser (universitair 

hoofddocent Farmaco-epidemiologie Erasmus MC en lid van 

de Alliantie Gender & Gezondheid) en Peter Mol (Principal 

Assessor bij CBG) aan het woord. Voor WOMEN Inc. was het 

een goede gelegenheid om het draagvlak voor gendersensi-

tieve gezondheidszorg te vergroten.

Subsessie Collegedag CBG
Tijdens de jaarlijkse drukbezochte Collegedag van het Col-

lege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op 8 juni 

leidde Jannet Vaessen een subsessie voor de genderagenda 

van het college. Deze genderagenda moet de verschillen 

in werking van geneesmiddelen bij vrouwen en mannen 

inzichtelijk maken voor zorgprofessionals. Dr. Loes Visser 

(universitair hoofddocent Farmaco-epidemiologie, Erasmus 

MC en lid van de Alliantie Gender & Gezondheid) verzorgde 

de inleiding. Met deze sessie heeft WOMEN Inc. een zeer 

relevante doelgroep weten te bereiken en hen bewust ge-

maakt van man-vrouwverschillen in hun werk.

Interactieve lezing voor geneeskundestudenten 
LUMC 
Op 15 juni gaf WOMEN Inc. een lezing aan geneeskundestu-

denten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

over gezondheidsverschillen tussen vrouwen mannen. De 

lezing bestond uit een interactieve werksessie, kennisquiz 

met medische feiten, informatie over de werkwijze van 

WOMEN Inc. en een discussie aan de hand van stellingen. 

Juist door de geneeskundestudenten zelf te laten beden-

ken wat zij kunnen ondernemen om bij te dragen aan een 

gendersensitieve gezondheidszorg kon na afloop van deze 

sessie het geformuleerde handelingsperspectief voor deze 

doelgroep worden aangescherpt.

Lezing ADHDvrouw
Tijdens het congres van ADHDvrouw over ADHD bij vrou-

wen op 25 juni, verzorgde WOMEN Inc. een lezing over 

man-vrouwverschillen in gezondheid voor ruim 250 vrou-

wen. Dit was een unieke kans om de campagne ‘Behandel 

me als een dame’ onder de aandacht te brengen bij een rele-

vante doelgroep en tegelijkertijd nieuwe ideeën en zienswij-

zen te verzamelen voor de campagne.



Talkshow tijdens de aftrap van de Migraineweek
Op 1 september werd in het kader van de Migraineweek een 

Pop-up Migraineshop geopend. De initiatiefnemers, de Neder-

landse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, de Vereniging van 

Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC), Migrainefonds en GSK 

Consumer Healthcare, vroegen met de boodschap ‘Migraine is 

meer dan hoofdpijn. Praat erover met je huisarts, apotheker of 

drogist’ aandacht voor de aandoening en de mogelijke oplos-

singen. Tijdens de aftrap van de week nam Jannet Vaessen 

samen met Rob van Doorn (voorzitter Hoofdpijnnet en het 

Migrainefonds) de onderzoeksresultaten over de impact van 

migraine in ontvangst van Bas Vorsteveld (General Manager 

Benelux GSK Consumer Healthcare). Aansluitend aan de over-

handiging organiseerden de initiatiefnemers van de Migraine-

week in samenwerking met WOMEN Inc. een talkshow rondom 

gendersensitieve migrainezorg.

Ondersteuning campagne Hartenvrouw van de 
Hartstichting
In aanloop naar Dress Red Day op 29 september bracht de 

Hartstichting man-vrouwverschillen bij hartaandoeningen  

onder de aandacht met de campagne Hartenvrouw. In een  

gezamenlijke persbericht met WOMEN Inc. en ZonMw maakte 

de Hartstichting bekend extra subsidie beschikbaar te stellen 

voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen in het 

kader van het Nationaal Kennisprogramma Gender & Gezond-

heid. Deze samenwerking bevestigde WOMEN Inc.’s rol als 

expert en vergrootte het draagvlak voor de campagne  

Behandel me als een dame onder hartpatiënten. 

Opening Landelijke Publieksdag Gezondheid m/v, 
VUmc
Jannet Vaessen leidde op 26 november het openingsprogram-

ma van de Landelijke Publieksdag Gezondheid m/v, waarmee 

het VUmc gezondheidsverschillen tussen vrouwen en man-

nen bij een breed publiek onder de aandacht bracht. Tijdens 

het openingsprogramma lanceerde Gerdi Verbeet (voorzitter 

Patiëntenfederatie Nederland) het Women’s Health Research 

Fund en gaven interventiecardioloog en alliantielid Yolande 

Appelman en gynaecoloog Wouter Hehenkamp een korte 

introductie over gendersensitieve en genderspecifieke genees-

kunde. Vervolgens interviewde Vaessen actrices Isa Hoes en 

Medina Schuurman over hun nieuwe boek Te Lijf, over ouder 

worden, de overgang en hoe vrouwen deze transitieperiode 

zo goed mogelijk kunnen doorkomen. Het programma werd 

afgesloten met een panelgesprek over de winst van gender-

sensitieve gezondheidszorg met overgangsconsulent Joyce 

van Dijk (Proud Woman) en psycholoog Petra Verdonk (VUmc) 

en Jeroen Crasborn (Zorgverzekering Achmea), beiden al-

liantieleden. Op deze publieksdag heeft WOMEN Inc. veel 

professionals en patiënten bereikt en bewust gemaakt van het 

belang van gendersensitieve gezondheidszorg.

EERSTE RESULTATEN
Het naar buiten treden met de Alliantie Gender & Gezond-

heid heeft in 2016 gelijk resultaat opgeleverd, mede dankzij 

de zorgvuldige en verbindende aanpak van WOMEN Inc. als 

coördinator en drijvende kracht achter deze alliantie. Volgens 

de WOMEN Inc. Formule werd er ingezet op het ontrafelen van 

de problematiek en het opdoen van de nodige kennis over wat 

er wel of niet bekend is (zie publicatie Kennisagenda Gender 

en Gezondheid ZonMw), het agenderen van de urgentie en het 

belang van gendersensitieve gezondheidszorg, het verbinden 

van de juiste sleutelfiguren aan deze beweging en het vertalen 

naar een publiekscampagne met duidelijke communicatiemid-

delen, factsheets, prikkelende video’s en diverse events. 

Het belangrijkste resultaat in 2016 was de toekenning van 

de investering van 12 miljoen in onderzoek naar gender en 

gezondheid de komende jaren, door het ministerie van VWS. 

Deze onderzoekssubsidie wordt door ZonMw verdeeld onder 

verschillende projecten via het Nationaal Kennisprogramma 

Gender & Gezondheid, waarbij gegadigden via verschillende 

rondes aanspraak kunnen doen op de subsidies. Inmiddels zijn 

meer dan 20 projecten van start gegaan. 

Oprichting Regiegroep Gendersensitieve  
Gezondheidszorg VUmc
De raad van bestuur van het VUmc gaf op 7 maart inter-

ventiecardioloog Yolande Appelman de opdracht een  

regiegroep gendersensitiviteit op te richten. Deze regiegroep 

heeft tot doel het VUmc op het gebied van onderzoek, on-

derwijs en behandeling meer gendersensitief te maken. Dit 

besluit was mede het resultaat van lobby door WOMEN Inc. 

en relatieopbouw met de voorzitter van de raad van bestuur, 

Wouter Bos.
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ELearning m/vverschillen voor geneeskunde
studenten
Alliantielid Toine Lagro-Janssen heeft een e-learningmodule 

ontwikkeld voor het vak farmacologie. Deze module geeft stu-

denten een overzicht van de huidige kennis over de verschil-

len tussen mannen en vrouwen. Lagro-Janssen ontwikkelde 

de module vanuit het onderwijstraject van de Alliantie Gender 

& Gezondheid.

Gendersensitieve behandelrichtlijnen voor de 
GGZ
In samenwerking met Kwaliteitsontwikkeling GGZ ontwikkelde 

Marrie Bekker, (hoogleraar Klinische Psychologie en lid van de 

Alliantie Gender & Gezondheid) in juli factsheets over gezond-

heidsverschillen tussen vrouwen en mannen met betrekking 

tot de geestelijke gezondheidszorg. Bekker ontwikkelde deze 

factsheets in het kader van de tweejaarlijkse herziening van de 

behandelrichtlijnen van de GGZ, waarmee gendersensitiviteit 

verankerd is in de richtlijnen voor behandelaars. 

Gezondheid opgenomen in de Emancipatie
monitor 2016
In 2016 werd gezondheid een thema binnen de Emancipatie-

monitor van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin de stand 

van zaken rondom emancipatie in Nederland in kaart wordt 

gebracht. Tot 2014 was gezondheid totaal geen thema binnen 

de Emancipatiemonitor, maar mede dankzij het werk en lobby 

van WOMEN Inc. is dat veranderd. 
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In 2016 heeft WOMEN Inc. met het onderzoeksproject 

Beeldvorming in de media een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het maatschappelijk debat over de beeldvorming van 

vrouwen en minderheden in de media. Gezien nationale en 

internationale ontwikkelingen bleek dit een actueel thema; 

in 2016 werden de verkiezingscampagnes in Nederland en 

de Verenigde Staten door sexisme en vreemdelingenhaat 

gedomineerd. 

Zo kwamen ook diepere processen in onze samenleving 

bloot te liggen: volgens het Sociaal Cultureel Planbureau 

neemt de sociale ongelijkheid in Nederland toe. Dat mer-

ken niet alleen vrouwen. Iedereen met een andere leeftijd, 

opleiding, kleur, afkomst of geaardheid dan in een gegeven 

context gewenst is, krijgt in zijn leven met in- en uitsluiting 

te maken. De beeldvorming in de media houdt deze onge-

lijkheid mede in stand. 

Eerst onderzoek, dan verandering
Sinds 2014 beschouwt WOMEN Inc. beeldvorming als een 

fundamenteel onderwerp dat inwerkt op de andere thema’s 

geld en gezondheid. Om effectief te kunnen zijn op deze 

kernthema’s zal dus ook de beeldvorming moeten verande-

ren. WOMEN Inc. zette ook voor dit thema haar formule in 

en begon met de eerste stap van ontrafelen. Wetenschappe-

lijke kennis is noodzakelijk om de houding van een cruciale 

groep mediamakers te kunnen beïnvloeden en daarmee 

de gewenste maatschappelijke verandering te realiseren. 

Daarom startte WOMEN Inc. met steun van het ministerie 

van OCW een onderzoeksproject waarin de wetenschappe-

lijke kennis over beeldvorming op een rij werd gezet en de 

winst van de gewenste maatschappelijke verandering voor 

de verschillende stakeholders werd geanalyseerd. 

Zes onderzoeken en een publicatie
WOMEN Inc. gaf diverse onderzoekers opdracht beeld-

vorming in de media te analyseren. ‘De media’ is een ruim 

begrip en daarom focusten de onderzoekers zich op de 

informerende, nieuwsgerelateerde media die zich op een 

algemeen publiek richten. Voor deze afbakening was ge-

kozen, omdat nieuws gerelateerde media over het alge-

meen beschouwd worden als objectieve en onafhankelijke 

nieuwsbronnen. Uiteindelijk zijn de onderzoeken samen-

gebracht in de publicatie Beperkt Zicht, die een beknopt 

overzicht geeft van de belangrijkste bevindingen uit deze 

studies: 
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1. Literatuurstudie Beeldvorming, door de Universiteit 

Utrecht, Onderzoeksgroep Gender Studies: een samen-

vatting van het wetenschappelijke onderzoek naar  

beeldvorming en de schadelijke effecten van inadequate 

representatie in de media;

2. Representatie van vrouwen in de media, door Kennisin-

stituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria: 

factsheet met overzicht van reeds bestaande cijfers over  

de kwantitatieve en kwalitatieve representatie van vrou-

wen en mannen in de media;

3. Beeldvorming – vooroordelen (v/m) in taalgebruik, door 

onafhankelijk onderzoeker en adviseur Claartje Vinken-

burg: analyse van voorbeelden van seksestereotiep taal-

gebruik in de media, de gevolgen ervan en hoe ‘linguistic 

gender bias’ tegen te gaan; 

4. Beeldvorming vrouwen in de media, door marktonder-

zoeksbureau DirectResearch: een opiniepeiling onder 

mediamakers naar de wijze waarop zij denken over 

beeldvorming en de onderrepresentatie van vrouwen in 

de media;

5. Veldgesprekken, door WOMEN Inc.: gesprekken met 28 

mediaprofessionals op voornamelijk leidinggevende po-

sities bij verschillende media, media-opdrachtgevers en 

-financiers om de literatuurstudies en de peiling tot leven 

te brengen;

6. Rendementsanalyse Beeldvorming in de media, door  

Ecorys: een onderzoek naar de mogelijke (positieve) 

effecten van representatieve beelden in de media op de 

arbeidsmarkt en een vermindering van sociale ongelijk-

heid.

De conclusies
Uit de onderzoeken die WOMEN Inc. heeft laten doen, bleek 

dat beeldvorming in de media een wezenlijke rol speelt bij 

het in stand houden van sociale ongelijkheid. Beelden en 

woorden beschrijven namelijk niet alleen de werkelijkheid, 

ze schrijven ook voor hoe wij de werkelijkheid zien. Zowel 

traditionele als nieuwe media tonen ons een beperkt beeld 

van onze samenleving: vrouwen en etnische minderheden 

zijn niet evenredig vertegenwoordigd wat betreft aantallen 

en de rollen die zij vervullen in onze samenleving. Dit houdt 

specifieke ideeën over gender, etniciteit, klasse en geaard-

heid in stand. Daarmee beïnvloeden deze beelden ons 

gedrag en onze kansen in de maatschappij.

VROUWEN KIJKEN ANDERS DAN 
MANNEN EN MENSEN MET EEN  

MIGRANTENACHTERGROND HEBBEN 
OOK EEN ANDER PERSPECTIEF, DUS 
HOE MEER VERSCHILLENDE MENSEN 

IN JE ORGANISATIE HOE BETER JE 
DE MAATSCHAPPIJ KAN VERTEGEN-

WOORDIGEN EN JE WEET WAT ER  
IN DE MAATSCHAPPIJ SPEELT.  

DUS HOE MEER MENSEN MET EEN 
 DIVERSE ACHTERGROND HOE  

BREDER JE BLIK WORDT.

ellen meijerse, rtl nederland

Daarnaast sprak WOMEN Inc. in het kader van dit project met 

mediaprofessionals, waaruit naar voren kwam dat velen van 

hen waarde hechten aan representatieve, niet-stereotiepe 

beeldvorming. Een deel van hen ziet hierin een rol voor zich-

zelf weggelegd en wil veranderingen in gang zetten. Daarbij 

leverden deze gesprekken een schat aan ‘best practices’ op 

van deze organisaties. 

Het vervolg
De publicatie Beperkt Zicht vormt voor WOMEN Inc. de basis 

voor het vervolg van het project Beeldvorming in de media.  

In januari 2017 zal de publicatie tijdens een inspirerende bij-

eenkomst voor mediaprofessionals aangeboden worden aan 

diverse sleutelfiguren uit de media (televisie, radio en online; 

publiek en commercieel). Deze bijeenkomst zal de afsluiting 

van het onderzoek zijn en de aanzet tot een veranderproces. 

WOMEN Inc. zal het initiatief nemen om met deze sleutel-

figuren een coalitie van organisaties te vormen die de komen-

de jaren willen werken aan een meer representatieve media, 

zowel op de werkvloer als in hun uitingen.
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Het netwerk van WOMEN Inc. bestaat uit een groeiende 

groep vrouwen – en mannen – van verschillende leeftijden, 

opleidingsniveaus en culturele achtergronden. Ons netwerk 

ondersteunt ons werk door onze berichten te verspreiden, de 

campagnes te steunen en onze evenementen te bezoeken. 

Daarnaast werkt WOMEN Inc. voor de thema’s geld, gezond-

heid en beeldvorming samen met professionals – al dan niet 

in een alliantie – die ons inhoudelijk en/of financieel steunen.

 

De WOMEN Inc.netwerkpiramide
Het WOMEN Inc.-netwerk valt het beste te omschrijven als 

een piramide. De onderste laag betreft de grootste groep: 

het Nederlands publiek dat op de één of andere manier met 

WOMEN Inc. in aanraking is gekomen, zoals bezoekers van 

de website of mensen die een campagne-uiting van WOMEN 

Inc. gezien hebben. Eén niveau daarboven volgt de groep 

WOMEN Inc.-fans: de achterban van volgers die zich middels 

een ‘like’, ‘follow’ of de nieuwsbrief aan ons heeft verbonden. 

De ‘leden’ vormen de één na bovenste laag: alle mensen die 

een profiel op onze website hebben of WOMEN Inc. steunen 

met een donatie. De bovenste laag van de piramide bestaat 

uit onze ambassadeurs: vrouwen met wie we een sterke bin-

ding hebben. Dit zijn onze regionaal geïnstalleerde ambassa-

deurs, gespreksleiders van aanTafel, ‘buddies’ bij De tafel van 

één, de vrijwilligers die ondersteunen bij evenementen of 

met ons in gesprek gaan tijdens zogenoemde ‘focusgroepen’. 

Landelijke aanwezigheid
Naast het organiseren van eigen programma’s en campag-

nes die hebben bijgedragen aan de groei van het netwerk, 

organiseerde WOMEN Inc. diverse ‘netwerkmomenten’ 

en programmaonderdelen als onderdeel van door derden 

georganiseerde evenementen om een ‘nieuw’ publiek te 

ontmoeten, zoals onze aanwezigheid op de Huishoudbeurs, 

de Gezondheidsbeurs, de Margriet Winter Festival en Beurs 

Vrouw & Carrière. 

De landelijke aanwezigheid van WOMEN Inc. is dit jaar verder 

versterkt door het nieuwe programma aanTafel dat in sep-

tember 2015 werd gelanceerd. Met deze aanTafel gesprekken 

versterken vrouwen zichzelf en elkaar door middel van drie 

verschillende soorten gespreksvormen; het Doelgesprek, 

Lefgesprek en Netwerkgesprek. Je motiveert jezelf, elkaar en 

een ander om kansen te zien en te grijpen. Om dromen om 

te zetten in durven en doen! 
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Het programma is een zelforganiserend systeem waarbij 

vrouwen zich kunnen aanmelden voor een van de drie gratis 

gesprekken in hun buurt. Om deze verspreiding over het hele 

land te stimuleren, organiseerde WOMEN Inc. speciale trai-

ningsdagen waarbij vrouwen worden opgeleid tot gespreks-

leider van deze drie gesprekken. Met als doel dat zij daarna 

in hun regio of buurt deze gesprekken kunnen inplannen en 

vrouwen zich daarvoor kunnen aanmelden. In totaal zijn er 

in 2016 elf trainingsdagen georganiseerd, waaraan gemiddeld 

zo’n 25 vrouwen deelnamen. Met als eindresultaat dat er eind 

2016 circa 700 getrainde gespreksleiders zijn die in het hele 

land aanTafel gesprekken kunnen organiseren. Van Groningen 

tot Maastricht en van Enschede tot Amsterdam. 

Resultaten 2016
Het aantal unieke maandelijkse bezoekers van onze website 

steeg met 32,2% (25.835 bezoekers) ten opzichte van 2015 

(19.538 bezoekers). Daarnaast groeide het aantal aangesloten 

vrouwen naar 43.000. De in 2015 gelanceerde nieuwe subpa-

gina’s van de website, Podium en Prikbord, werden ook in 2016 

veelvuldig door onze achterban gebruikt. 93 verhalen vonden 

hun weg naar het Podium, op het Prikbord werden 250 tips 

en vragen geplaatst. De interactie komt echter lastig op gang. 

Daar gaan we in 2017 meer aandacht aan besteden. 

IK DENK DAT VEEL MENSEN DIE  
ESSENTIËLE VRAGEN HEBBEN  

OF MET KEUZES WORSTELEN, HET 
ANTWOORD AL IN ZICH HEBBEN.  
HET IS MIJN ERVARING DAT HET 
HELPT OM DAT ANTWOORD TE  

VINDEN ALS JE GERICHTE VRAGEN 
STELT EN JE VOLLE AANDACHT OP 
IEMAND TE RICHTEN. IK VIND HET 
MOOI OM TE ZIEN WAAR DAT TOE 
LEIDT. EN VOORAL DAT IEMAND  

ZO VERDER KOMT.
gespreksleider ineke
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Het aantal volgers van onze sociale mediakanalen groeide ver-

der door in 2016. Het aantal Facebook-volgers steeg met 34,7% 

naar 30.595 volgers en het aantal volgers op Twitter steeg met 

11,3% naar 15.084 volgers. Het ‘company profile’ van WOMEN 

Inc. op LinkedIn wordt steeds beter gevonden en gevolgd en 

in 2016 werd een groei behaald van 48% naar 4888 volgers. De 

LinkedIn-groep werd in 2016 opgeheven omdat de toege-

voegde waarde te klein was. 

Campagne ‘Behandel me als een dame’
Steeds meer vrouwen – en mannen – sluiten zich bij ons  

aan en steunen onze campagnes rondom de thema’s geld,  

gezondheid en beeldvorming. Een campagne die zeer  

belangrijk is geweest voor onze online groei in 2016 was 

Behandel me als een dame: de campagne riep veel publieke 

verontwaardiging op. Niet alleen wisten we meer dan 5 mil-

joen mensen te bereiken, we behaalden ook ruim een miljoen 

interacties. Daarnaast kregen we support in de vorm van 

donaties. Niet voor niets wonnen we een Bronzen Effie  

Award voor deze campagne. 

Ambassadeurs
WOMEN Inc. is in de zomer van 2016 begonnen met het 

opzetten van een netwerk van lokale ambassadeurs. Hiermee 

kan WOMEN Inc. nog beter op lokaal niveau de verschillende 

doelgroepen vrouwen bereiken. We hebben Nederland in 

zeven regio’s ingedeeld en per regio drie vertegenwoordigers 

aangetrokken. Vrouwen van alle leeftijden, met verschil-

lende culturele achtergronden en uit allerlei disciplines, die de 

verbinding met lokale en regionale initiatieven, doelgroepen 

en geluiden kunnen leggen. Deze ambassadeurs halen op wat 

er leeft onder vrouwen en daarmee kan WOMEN Inc. haar 

aanbod verder ontwikkelen en verbeteren. Ook bezoeken de 

ambassadeurs initiatieven in hun regio. Hier verspreiden ze in-

formatie of verbinden vrouwen aan het WOMEN Inc.-netwerk 

met behulp van het concept aanTafel.

Vrijwilligers
Net als voorgaande jaren groeide de groep vrijwilligers, ‘ta-

felbuddies’ en gespreksleiders in 2016. Met de start van een 

reeks nieuwe tafelgesprekken voor het landelijke programma 

De tafel van één zijn er nieuwe vrouwen getraind om de 

deelnemers te ondersteunen en te begeleiden. Deze groep 

vrijwilligers wordt aangestuurd door Jump Movement, de 

gemeenten en WOMEN Inc. en is van onschatbare waarde 

voor het project. De vrijwilligers zijn gemotiveerd de deelne-

mende vrouwen een steuntje in de rug te geven en hebben als 

netwerk een groot aandeel in de werving. 

Voor de gespreksmethodiek aanTafel zijn er in 2016 ongeveer 

350 gespreksleiders getraind om zelf Doel-, Lef- en Netwerk-

gesprekken te organiseren met vrouwen binnen en buiten 

hun netwerk. Na de training gaan de gespreksleiders aan de 

slag om andere vrouwen te versterken en hun netwerk uit 

te breiden. Veel vrouwen zijn geïnteresseerd om iets voor 

WOMEN Inc. te doen, bijvoorbeeld in de rol van vrijwilliger. Zij 

zijn onmisbaar bij veel van de evenementen van WOMEN Inc., 

zoals voor het bemannen van stands op de Huishoudbeurs of 

ter assistentie bij het event De toekomst van de gezondheids-

zorg rond Internationale Vrouwendag. 

Organisaties en partners
In alle gemeenten waar WOMEN Inc. is geweest met De tafel 

van één, onderhouden we structurele relaties met bewinds-

personen, ambtenaren en lokale organisaties en dragen we bij 

aan het ontwikkelen van een interventie op maat, zoals met 

MaDi in Amsterdam Zuidoost. MaDi verleent op innovatieve 

wijze schuldhulpverlening en heeft een succesvolle insteek 

voor vrouwen die te maken hebben met ‘erfelijke armoede’. 

Ook hielpen we een gemeente met het ontwikkelen van een 

‘social impact bond’ met diverse partijen om alleenstaande 

moeders uit de schulden te helpen. Daarnaast werden we 

gevraagd door een lokale afdeling van Jeugdzorg om een in-

terventie te ontwikkelen voor ‘multiproblematiek moeders’ om 

zo de omgeving van probleemkinderen te verbeteren.

Verder zijn we sinds een paar jaar een intensieve samenwerking 

aangegaan met landelijke organisaties zoals de Nederlandse 

Vrouwen Raad, waarbij meer dan een miljoen vrouwen zijn aan-

gesloten die in lokale verbanden rond een thema samenkomen.
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Funding Mothers
Afgelopen voorjaar zijn we gestart met het opzetten van een 

particulier donateursprogramma onder de naam het WOMEN 

Inc. Funding Mothers-netwerk. Het is een exclusief netwerk 

van 100 Funding Mothers: vrouwen met een goede maat-

schappelijke positie, die financieel aan de doelen van WOMEN 

Inc. willen bijdragen om de positie van (financieel kwetsbare) 

vrouwen en meisjes uit volgende generaties te versterken. Met 

de organisatie van twee Funding Mothers-diners zijn in 2016 

de eerste particuliere donateurs geworven die garant willen 

staan voor de onafhankelijke rol van WOMEN Inc. als agende-

rend vrouwennetwerk. Binnen een klein jaar lijkt een onuit-

puttelijke bron van ‘giving back’ te zijn ontstaan: vrouwen die 

vanuit hun bevoorrechte positie graag bijdragen aan gender-

gelijkheid in Nederland.

Ambassadeurs van WOMEN Inc.
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BESTUUR, ALGEMEEN DIRECTEUR EN  
MANAGEMENTTEAM 
Stichting WOMEN Inc. wordt bestuurd door een ervaren  

vijfkoppig bestuur. Daarin volgt WOMEN Inc. de principes  

van de Code voor goed bestuur. Binnen WOMEN Inc. zijn  

de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ vanuit de historie 

bij het bestuur ondergebracht. Het onbezoldigde bestuur  

van WOMEN Inc. vergadert vier maal per jaar, afgezien van 

ingelaste bestuurscommissievergaderingen ter voorbereiding 

op deze vergaderingen. Het bestuur is eindverantwoordelijk  

en delegeert de dagelijkse leiding aan de directie. 

Ook dit jaar was Jannet Vaessen de algemeen directeur en 

was zij eindverantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke 

en financiële koers van de werkorganisatie WOMEN Inc. Vanuit 

haar rol onderhoudt zij tevens het contact met het bestuur en 

treedt zij op als secretaris tijdens bestuursvergaderingen.  

Managing director Christine Swart en manager Financiën & 

Partnerships Nienke Hagenbeek waren verantwoordelijk  

voor het dagelijks aansturen van het WOMEN Inc.-team, het 

financiële beleid, het HR-beleid en de strategiebepaling van 

de campagnes en activiteiten. Samen met Jannet Vaessen 

vormen zij het managementteam. 

Begin 2016 bestond het WOMEN Inc.-bestuur uit Carolien 

Gehrels, Sandra Dol, Frits Spangenberg, Yasemin Tümer en 

Mimoun Oaissa. In februari 2016 heeft Mimoun Oaissa zijn 

bestuursfunctie beëindigd en is Michael Kembel toegetreden 

tot het bestuur van WOMEN Inc. Bij de samenstelling van het 

bestuur wordt rekening gehouden met diversiteit in leeftijd, 

afkomst en sekse. 

De functies en nevenfuncties die de bestuursleden in 2016 

bekleedden, zijn:

Carolien Gehrels
- European Director Big Urban Clients bij Arcadis

- Lid Bestuurscomité Amsterdam Smart Cities

- Lid van Raad van Commissarissen bij Bouwinvest REIM

- Lid van Raad van Toezicht TU Delft

- Bestuurslid bij Worldwaternet

- Bestuurslid bij Johan Cruyff Foundation (sinds 2016)

- Lid van Council Creatieve Topsector

- Vice-voorzitter Platform Urban Regeneration (DB Platform 

Stedelijke Vernieuwing)

- Bestuurslid bij Amports

- Bestuurslid bij Stichting Vrienden van de Amsterdamse Politie

- Bestuurslid bij Het Blauwe Fonds

- Bestuurslid bij Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

BESTUUR & ORGANISATIE
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Sandra Dol 
- Inlezer CBB

Frits Spangenberg
- Oprichter en directievoorzitter Motivaction International BV

- Past president van ESOMAR

- Bestuurslid bij Doorwerth Conferenties

- Lid van Raad van Toezicht bij Stichting Bellevue Theater

- Bestuurder bij Stichting Restaurant de Smoeshaan

- Lid van Raad van Advies bij Forteiland Pampus

Yasemin Tümer
- Voorzitter UnitedSuccess Foundation

- Lid van Raad van Commissarissen UW Holding

- Voorzitter bestuur van Stichting CPO (per 1-1-2007 wordt 

stichting opgeheven)

- Voorzitter Raad van Toezicht Akoesticum

- Investeerder in vrouwelijk ondernemerschap, Angel  

Investment, Next Women Crowdfund

Michael Kembel
- Algemeen directeur / partner Antaurus

- Raad van Advies The Other Network

Governance en integriteit 
In 2016 zijn er geen incidenten geweest rondom het bestuur 

en toezicht van WOMEN Inc.. De verschillende bestuursleden 

hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering tot  

een waarde van € 500.000 afgesloten. Bij een grootschalig 

evenement of project wordt een aansprakelijkheidsverzekering 

via een evenementenpolis afgesloten. Ook heeft WOMEN Inc. 

een vrijwilligers- en ongevallenverzekering afgesloten voor 

de vrijwilligers die betrokken zijn bij diverse WOMEN Inc.-

activiteiten. 

Cijfers huidige team
WOMEN Inc. begon het jaar met 17 medewerkers (gelijk aan 

14,5 fte) met een vast contract of een contract van bepaalde 

duur. Tevens was er een traineeplaats bij de afdeling marketing 

communicatie gecreëerd. Eind 2016 waren in totaal 14 mede-

werkers (gelijk aan 11,7 fte) in dienst. Deze daling in fte’s had  

te maken met het vertrek van een aantal collega’s. Deze vrij-

gekomen functies worden per 1 januari 2017 weer ingevuld. 

Tevens is gedurende het jaar bewust gekozen voor het aan-

trekken van een vaste pool van freelance redacteuren,  

communicatiemedewerkers, productiemedewerkers en  

projectleiders die flexibel inzetbaar zijn voor specifieke  

projecten. Om de ‘next generation’ kennis te laten maken  

met onze missie hebben afgelopen jaar drie stagiaires met  

verschillende achtergronden ervaring opgedaan op de  

afdelingen Communicatie en Redactie. 

 

Het verzuimpercentage in 2016 was 1,3%, wat overeenkomt 

met 70 dagen. Er was uitsluitend sprake van kortdurend  

verzuim (korter dan twee weken). 

Voor de persoonlijke ontwikkeling van het team was ook dit 

jaar budget beschikbaar voor opleidingen en trainingen. Zo 

heeft het hele team een training ‘efficiënt vergaderen’ gevolgd 

en waren er specifieke trainingen gericht op krachtig presente-

ren en woordvoering.
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PARTNERSHIPS & FINANCIËN 

WOMEN Inc. is een stichting met een ondernemend karakter 

en een fondsenwervend talent. Er zijn raakvlakken met sociale 

ondernemingen die net als wij denken in kansen, allerlei 

mogelijkheden zien voor samenwerking en onze producten 

en kwaliteiten actief inzetten ten behoeven van onze lange 

termijn doelstelling; dat het voor je kansen in Nederland niet 

uit moet maken of je als jongen of meisjes geboren wordt. Het 

grote verschil met een onderneming is echter dat WOMEN Inc. 

geen winstoogmerk heeft. 

Memorabel jaar
Afgelopen jaar was naast de verschillende inhoudelijke 

hoogtepunten, zoals in voorgaande hoofdstukken uit de 

doeken is gedaan, ook op financieel gebied een memorabel 

jaar. Dit kwam ondermeer door een eenmalige extra schen-

king van het Bornfonds. Na onze jarenlange verbintenis met 

het Bornfonds gaf het bestuur begin 2016 aan dat er een einde 

zou komen aan onze samenwerking. Vanuit historie was het 

beheren van het Bornfonds vermogen in handen gekomen 

van een bestuur onder leiding van voorzitter Wil Velders. 

Echter, nu was de tijd gekomen om gezien de hoge leeftijd 

van de verschillende bestuursleden en het feit dat de opdracht 

van de stichting niet overdraagbaar was aan een nieuwe 

generatie zonder daadwerkelijke linken met het vroegere 

Bornfonds verleden de stiching op te heffen. Daarin gaf het 

Bornfonds bestuur aan dat zij daarom een groot deel van de 

nalatenschap aan WOMEN Inc. wilden schenken voor de door-

ontwikkeling en verdere professionalisering van WOMEN Inc. 

en het voortzetten van onze activiteiten. Tijdens een bijzon-

dere bestuursvergadering van het Bornfonds kregen we te 

horen dat WOMEN Inc. naast de laatste reguliere bijdrage van 

€ 150.000 nog een extra schenking zou ontvangen van  

€ 430.000. Een heel mooi gebaar waaruit erkenning, vertrou-

wen en trots klonk voor datgene waar WOMEN Inc. - als de 

nieuwe generatie feministen en tegelijkertijd ook geheel in  

de lijn van het gedachtegoed van het Bornfonds - voor strijdt 

en wat WOMEN Inc. onderneemt om een beweging te creeren 

op het gebied van verschillende, hardnekkkige emancipatoire 

thema’s binnen Nederland. 

Funding Mothers programma
Een tweede ontwikkeling in 2016 was de lancering van een 

nieuw donateursprogramma. , met als doel om zo een nieuwe 

groep financieerder aan ons te verbinden. Door het wegvallen 

van de reguliere Bornfonds bijdrage vanaf 2017 was de 

noodzaak ontstaan om op zoek te gaan naar een andere 
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manier om ‘onafhankelijke’ financiering te werven, oftewel 

financiering die garant kan staan voor het uitoefenen van de 

onafhankelijke en kritische rol die WOMEN Inc. van groot 

belang is. Indien WOMEN Inc. enkel en alleen financiering 

vanuit opdrachten ontvangt dan is de bewegingsruimte voor 

WOMEN Inc. om onze kritische, agenderende functie uit te 

oefenen richting overheid, bedrijfsleven en andere belangrijke 

stakeholders minimaal. En zou dat een negatief effect kunnen 

hebben op de emancipatiebeweging in ons land. Tijdens 

eerdere jaren was reeds geexperimenteerd met een laagdrem-

pelig lidmaatschap en workshopprogramma voor onze achter-

ban. Dit leverde financieel gezien weining op doordat de 

meeste leden voor een bijdrage van € 50,- per jaar kozen. Voor 

het nieuwe donateurprogramma, genaamd Funding Mothers, 

werd voortborduurd op de actie van een groep Founding 

Mothers die ieder met een bijdrage van € 1.000 aan de basis 

stonden van de oprichting van WOMEN Inc. Na dit eerste 

opstartjaar met de lancering van het Funding Mothers 

programma gaf een groep van xx vrouwen aan zich te willen 

verbinden aan het Funding Mothers netwerk en voor een of 

meerdere jaren WOMEN Inc. financieel te willen steunen met 

een totale waarde van € 80.800 (voor de jaren 2016 t/m 2021). 

   

Nationale Postcode Loterij
Sinds 2013 is WOMEN Inc. één van de vaste beneficiënten van 

de Nationale Postcode Loterij met een vaste bijdrage van € 

500.000 per jaar, nu toegezegd tot en met 2017. De Nationale 

Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te 

steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. 

De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft

bekendheid aan hun werk. Bij de Postcode Loterij vormt je 

postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. 

Inmiddels spelen 2,8 miljoen huishoudens mee met de loterij. 

Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden 

prijzen en steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks 99 

goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode 

Loterij is ruim 5 miljard euro aan mens en natuur geschonken.

De jaarlijkse bijdrage vanuit de Nationale Postcode Loterij aan 

WOMEN Inc. is gericht op het bevorderen van sociale cohesie 

in Nederland en het versterken van verschillende doelgroepen 

tegen financiële kwetsbaarheid, zowel live als digitaal. Dankzij 

deze bijdrage is WOMEN Inc. in staat om deze kwetsbare 

vrouwen actief op te zoeken en een passend aanbod te 

ontwikkelen om hen te versterken. Naast het versterken van de 

vrouwen zelf, achterhaalt WOMEN Inc. ook welke externe 

belemmeringen hierbij een rol spelen. Op deze manier kan 
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WOMEN Inc. met haar agendering en lobby ook de stem van 

deze kwetsbare en economisch afhankelijke vrouwen laten 

horen, in het belang van toekomstige generaties vrouwen. 

Vanuit deze jaarlijkse bijdrage worden o.a. het programma met 

regionale ambassadeurs, de organisatie van aanTafel gesprek-

ken en vrouwenbijeenkomsten in het land, de kosten voor 

onderzoek, agendering / lobby en diverse communicatie-

acties gefinancieerd. Tevens konden we via onze relatie met 

de Nationale Postcode Loterij ook een keer aanschuiven bij 

Koffietijd! rond de Pensioendriedaagse.  

Juist deze jaarlijkse en meerjarige bijdrage van de Postcode 

Loterij maakt dat WOMEN Inc. doelstellingen en een strate-

gisch beleidsplan kan opstellen voor de inhoudelijke langere 

termijndoelen gericht op het bevorderen van sociale cohesie 

en gelijkheid in Nederland.

Resultaat
WOMEN Inc. werkt volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende 

instellingen en rapporteert op vijf inkomstencategorieën 

binnen de jaarrekening: baten van particulieren, baten van 

vermogensfondsen, baten van loterij organisaties, baten van 

subsidies van overheden en baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of diensten. WOMEN Inc. begon het 

jaar 2016 met jaarbegroting van € 1.455.000 met daarbinnen 

een nog te werven deel van € 655.000. Uiteindelijk sloten we 

het jaar heel succesvol af met een positief exploitatieresultaat 

van € 525.391, beinvloed door deze extra schenking van het 

Bornfonds en onze succesvolle fondsenwerving richting 

overheden, vermogensfondsen, bedrijfsleven en particulieren. 

De totale baten in 2016 bedroegen € 2.440.491 in vergelijking 

met € 2.234.523 in 2015.  

Een specificatie van de batenkant in 2016 ziet er als volgt uit: 

• € 718.103 afkomstig van subsidies van het ministerie van 

OCW voor de basissubsidie vanuit de kennisinfrastructuur, 

Alliantie Gender & Gezondheid, Project Beeldvorming, 

Project Werk-zorgverdeling en het project WerkZorg-

Berekenaar. 

• € 816.268 afkomstig van vermogensfondsen, zoals Bernard 

van Leer Foundation, Instituut Gak en Bornfonds (inclusief 

de extra schenking ad € 430.000).  

• € 510.000 afkomstig van de Nationale Postcode Loterij met 

de jaarlijkse bijdrage van € 500.000 inclusief een klein 

doorgeschoven deel vanuit 2015

• € 381.305 afkomstig van diverse partnerships met bedrijfs-

leven, gemeenten op onze thema’s met de levering van 

WOMEN Inc. producten en/of diensten als tegenprestatie

• € 14.815 afkomstig vanuit particlieren donaties (Funding 

Mothers programma)

Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens het congres De toekomst van de gezondheidszorg
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Met name het uitbreiden van onze partnerships op onze 

thema’s Geld en Gezondheid is van grote impact geweest op 

de financiele situatie van WOMEN Inc. Zo hebben we in 2016 

naast de bestaande partners ook enkele nieuwe partners 

aangetrokken zoals Abbott B.V (thema Gezondheid- campag-

ne Behandel me als een dame), gemeente Harderwijk (thema 

Geld - programma De tafel van een), Stichting Pensioenregis-

ter (thema Geld - programma I love pensioen) en Qidos - Mi-

nisterie SZW (thema Geld - zorgvriendelijk werkgeverschap). 

Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende 

projecten die WOMEN Inc. met haar partners heeft uitgevoerd. 

Continueren en uitbreiden van partnerships op 
onze thema’s 
Voor het aangaan van nieuwe partnerships met andere 

organisaties of vermogensfondsen hanteert WOMEN Inc. de 

regel dat de inhoud ervan altijd overeen moet komen met 

onze doelen op de WOMEN Inc. thema’s. Daar waar in 2015 de 

eerste stappen gezet waren richting meerjarige partnerships 

op onze thema’s Geld en Gezondheid, konden we in 2016 

voortbouwen op de goede relatie met onze bestaande 

partners en met hen nieuwe projecten te initieren. Tegelijker-

tijd ging de aandacht naar het werven van nieuwe partner-

ships om ook andere onderwerpen de nodige verdieping te 

kunnen geven. 

De meeste partnerships en opdrachten hadden een link met 

het thema Geld, waarbinnen de arbeidsparticipatie van 

vrouwen en het bevorderen van een eerlijke verdeling van 

werk- en zorgtaken tussen partners belangrijke onderwerpen 

zijn. Zo ging een nieuw project Ouders & Werk ism Bernard 

van Leer Foundation en Rutgers van start voor de duur van 

drie jaar. En een nieuw project met Instituut GAK over de 

arbeidsmarkt van de toekomst, voor de duur van twee jaar. 

In navolging van onze eerdere campagne ‘Ik ben er even niet’ 

uit 2015 over werk/zorgverdeling realiseerden we dit jaar drie 

projectsubsidies. Samen met Qidos ontwikkelende WOMEN 

Inc. in opdracht van ministerie SZW een quickscan voor 

Funding Mothers diner met Stedman Graham als speciale gast
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zorgvriendelijk werkgeverschap voor een lanceringsmoment 

tijdens de Arbeid & Zorg Top van ministeries SZW, OCW en 

VWS. Ook vanuit ministerie OCW ontvingen we een opdracht 

voor dezelfde Arbeid & Zorg Top, namelijk het ontwikkelen van 

een video ism Nibud over de effecten van een scheve werk/

zorgverdeling tussen mannen en vrouwen. Als gevolg hiervan 

kregen we daarna ook de opdracht om ism Nibud een 

rekentool te ontwikkelen en hiervoor een campagne te 

ontwikkelen. Deze laatste opdracht betreft een project voor  

de periode 2016 t/m 2019. 

Voor het activeren van individuele vrouwen werden de 

samenwerkingen rond het programma De tafel van een 

voortgezet binnen de gemeenten Eindhoven, Emmen, 

Enschede, Doetinchem, Roermond, Nijmegen, Capelle a/d 

IJssel (ism SIngle Moms Club) en uitgebreid met gemeente 

Harderwijk. Tevens continueerden we het partnership met 

Delta Lloyd Foundation gericht op vrouwen die schulden 

hebben of in armoede vervallen. WOMEN Inc. kon deze 

kwetsbare vrouwen versterken door de financiële training 

Regel jouw financien. Ook de samenwerking met Rabobank 

Nederland en Rabobank Nederland kreeg een vervolg met het 

inzetten van onze gespreksmethodiek aanTafel voor bankme-

dewerkers. Zij zorgden ervoor dat deze aanpak verder kon 

groeien door het faciliteren van extra trainingsdagen voor 

gespreksleiders. Een ander hoogtepunt op het gebied van 

‘women empowerment’ was de opdracht voor gemeente 

Amsterdam om een Kracht on Tour bijeenkomst te organise-

ren ism SPE Amsterdam.  

Een nieuwe partner binnen het thema Geld was onze samen-

werking met Stichting Pensioen Register rond de campagne I 

love Pensioen en de daarmee samenhangende Pensioen-

3daagse. Met deze opdracht kreeg WOMEN Inc. de kans om 

intensief onderzoek te doen naar de houding en het gedrag 

van vrouwen ten aan zien van hun pensioen.

Binnen het thema Gezondheid kreeg de Alliantie Gender & 

Gezondheid (middels projectsubsidie vanuit ministerie OCW) 

een laatste vervolg voor de periode 2016 t/m 2017 om middels 

Wethouder Simone Kukenheim van gemeente Amsterdam
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van de reserve om minimaal zes maanden te kunnen blijven 

voldoen aan alle financiële verplichtingen. Eind 2016 heeft 

WOMEN Inc. een continuiteitsreserve ter hoogte van € 

120.391, bedoeld om de continuitiet en groei van de stichting 

te kunnen waarborgen. De schenking van Bornfonds is  

toegevoegd aan de overige reserve en komt daarmee uit  

op € 765.655. 

Voor de interne financiële processen wordt nauwlettend  

en structureel gemonitord op het correct naleven van de  

richtlijnen zoals beschreven in AO/IC. 

Reputatiemanagement
WOMEN Inc. monitort voortdurend haar reputatie en die van 

de partners en opdrachtgevers waar zij mee samenwerkt. 

Daarbij hanteert WOMEN Inc. de formule, dat zij alleen 

samenwerkingen en projecten aangaat als die de kansen voor 

vrouwen vergroten en bijdragen aan een optimale bijdrage 

van vrouwelijk potentieel aan de samenleving, op één van de 

thema’s, conform visie en missie.  

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform en bewaart die 

onafhankelijke rol ook in de relatie met opdrachtgevers en 

partners. Dat is mogelijk door de strategie om altijd een breed 

palet aan partners voor draagvlak te betrekken. WOMEN Inc. 

staat voor het organiseren van beweging, autonoom en in 

opdracht, middels kwalitatieve programma’s en evenementen, 

blinkt uit in het genereren van onafhankelijke, maatschappij 

kritische persaandacht en het doelgericht verbinden van 

netwerken. Directeur en managementteam bewaken dat 

gedurende het jaar, ook in gesprekken met partners en 

opdrachtgevers. In 2016 is dan ook geen sprake geweest van 

reputatierisico of schade van één van de partners, of van 

WOMEN Inc.

een constructie van werkgroepen op onderwijs, GGZ, interna-

tionaal beleid, onderzoek / business case, kennis delen tot de 

duurzame route naar kwaliteitszorg voor iedereen te komen. 

Tevens werd in aanloop naar het congres ‘De toekomst van de 

gezondheidszorg’ een partnership aangegaan met Abbott 

Diagnostics met een focus op gendersensitieve cardiologie.

Nieuw in 2016 was een projectsubsidie van ministerie OCW 

om een onderzoeksproject uit te voeren op het thema 

Beeldvorming. Bedoeld om aanwezige wetenschappelijke 

kennis over beeldvorming in de media op een rij te zetten en 

te analyseren wat de winst van een maatschappelijke verande-

ring kan zijn voor relevante stakeholders. Het eindpublicatie 

zal in januari 2017 gepresenteerd worden. 

ANBIstatus
Sinds 2008 heeft Stichting WOMEN Inc. een ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Volgens de regels van de 

ANBI moet een organisatie minimaal 90% van haar activiteiten 

en inkomsten aan de doelstelling besteden. Van de totale 

baten in 2016 is 91,32 % ten goede gekomen aan de primaire 

doelstelling van het platform. Dit betreft activiteiten die 

georganiseerd zijn om de visie en missie van het platform te 

realiseren en om de publieke opinie te beïnvloeden om zo de 

kansen voor vrouwen te vergroten. De activiteiten en bijeen-

komsten die WOMEN Inc. in opdracht of vanuit een partner-

ship heeft georganiseerd, zijn primair vanuit deze doelstelling 

vervuld en mogen daarom meegerekend worden bij de 

primaire doelstelling. Hiermee behoudt WOMEN Inc. de 

ANBI-status.

Risicomanagement & reserves
De risico’s van WOMEN Inc. worden vastgesteld door directie 

en bestuur. Risicomanagement is ondergebracht bij algemeen 

directeur Jannet Vaessen met ondersteuning van manager 

Financien & Partnerships Nienke Hagenbeek. WOMEN Inc. 

heeft een risicoanalyse opgesteld om in kaart te brengen 

welke risico’s er mogelijkerwijs zijn, hoe wij hierop willen 

reageren indien het risico zich zou voordoen en hoe wij ons 

kunnen voorbereiden op mogelijke risico’s.  

Met de groei van de werkorganisatie (meer fte’s en meer vaste 

personeelscontracten) gedurende de laatste jaren is vanuit de 

risicoanalyse ook berekend wat de hoogte zou moeten zijn 
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RESULTATEN IN CIJFERS

BEREIK WOMEN INC EVENTS 
(gericht op professionals & individuele vrouwen)
Events / activiteiten op thema Geld

Events / activiteiten op thema Gezondheid

Events / activiteiten op thema Beeldvorming

Totaal

SPECIFICATIE BEREIK INDIVIDUELE VROUWEN
Talkshow Initiatiefrijke vrouwen maken de stad

Kracht on Tour - Amsterdam & Emmen

Programma Margriet Winter Fair (2 dgn)

Programma Huishoudbeurs

Programma Vrouw & Carrierebeurs

Workshop Onderhandelen

Workshop Work-Life Challenge

Training Regel jouw financien

De tafel van een - aantal unieke deelnemers

AanTafel - aantal getrainde gespreksleiders

AanTafel - aantal unieke deelnemers 

Ambassadeurs bijeenkomsten 

Funding Mothers netwerkdiners

BEREIK ONLINE TOOLS 
Online tool: Weet wat je waard bent test

Online tool: I love pensioen stappenplan 

Online tool: Zorgtype test 

11.454

2.631

78

14.163

180

415

5.000

2.000

1.000

152

70

148

375

275

675

34

90

12.254

5.470

567

73

16

14

25.835

50.567

7.639

22.603.579

11,7 fte

WOMEN INC NETWERK 
Aantal actieve vrijwilligers

Aantal regionale WOMEN Inc. ambassadeurs

Aantal Funding Mothers 

WOMEN INC ONLINE BEREIK 
Website (gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand)

Aantal volgers via Facebook, Twitter & LinkedIn

Instagram

MEDIA & PR
Mediabereik - Oplage

WOMEN INC ORGANISATIE
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CAMPAGNE #IKBENEREVENNIET,  
VADERSCHAPSVERLOF & LOONVERSCHIL 
Mediawaarde - free publicity

Online bereik

CAMPAGNE I LOVE PENSIOEN 
Online bereik

Engagement

Advertentiewaarde

CAMPAGNE BEHANDEL ME ALS EEN DAME
Totaal bereik

Online bereik

Mediawaarde - free publicity

CAMPAGNE AANTAFEL
Website (gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand)

Mediabereik

€ 1.976.455

4.431.423

1.208.661

13.532

€ 85.000

 

5.071.775

2.211.842

€ 957.161

63.915

53.100
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PARTNERS

COLOFON
STICHTING WOMEN INC.
Hoogte Kadijk 143 F19
1018 BH Amsterdam

020 7884231

INFO@WOMENINC.NL
WWW.WOMENINC.NL
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