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Kenmerkend voor dit jaar was de verdieping van strategie 

op de thema’s Geld en Gezondheid met aandacht voor het 

tweesporenbeleid van WOMEN Inc. en het ontwikkelen van 

strategische allianties, coalities en nieuwe projecten op onze 

drie thema’s om onze impact te vergroten. 

Het jaar begon met het opstellen van een Theory of Change 

op de thema’s Geld en Gezondheid, waarin we visualiseerden 

met welke interventies we de komende jaren onze inhoude

lijke doelen willen bereiken. Met deze Theory of Change vielen 

alle functies die WOMEN Inc. vervult (systeemverandering 

agenderen én vrouwen via onze netwerken individueel ver

sterken), thema’s en interventies definitief op hun plek. En op 

basis van dit kompas zochten we doelgericht samenwerking 

met partners die voor aanvullende functies, doelgroepen en 

werkvormen staan. Dat resulteerde in het voorjaar van 2017 

in een waaier van toezeggingen van prachtige partnerships 

met ministeries, zelforganisaties en bedrijven, waarmee we 

op de thema’s Geld en Gezondheid diverse programmalijnen 

kunnen ontwikkelen. Zo kregen we eind 2017 te horen dat per 

2018 twee strategische allianties met ministerie OCW van start 

kunnen gaan voor een periode van vijf jaar, te weten; de  

Alliantie Gezondheidszorg op maat, een samenwerkings

verband tussen Rutgers, COC Nederland en WOMEN Inc, en 

de Alliantie Samen werkt het!, een samenwerkingsverband 

tussen Movisie, Bureau Clara Wichmann, WO=MEN,  

Nederlandse Vrouwen Raad en WOMEN Inc. 

Ook het derde thema Beeldvorming maakte in 2017 grote 

ontwikkelingen door. WOMEN Inc. ziet Beeldvorming als een 

overkoepelend thema dat de vooruitgang op de andere twee 

thema’s in de weg staat. Daarbij kozen wij ervoor om ons te 

richten op de mediamakers. Vrouwen komen in de media in 

bepaalde rollen veel minder in beeld en als ze in beeld komen 

is dat vaak (onbewust) heel stereotyperend, volgens traditio

nele vrouwenrollen: gevoelig, verzorgend, vanuit schoonheid/

vruchtbaarheid (versus de stereotiepe mannenrollen: prestatie 

gericht, ratio/expertise, vanuit fysieke kracht). We kozen er 

expres voor om niet alleen de beeldvorming rondom vrouwen 

te agenderen, maar eerder de mechanismen erachter zicht

baar te maken, die stereotiepe beeldvorming van vrouwen, 

mannen, mensen van kleur en verschillende leeftijden veroor

zaken. Na een jaar lang onderzoek te hebben gedaan vanuit 

het project Beeldvorming in de media was in januari 2017 het 

moment aangebroken om onze resultaten te presenteren in 

het rapport Beperkt Zicht. 

VERSLAG VAN DE DIRECTIE
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Het onderwerp bleek enorm te leven. Het werd boven 

verwachting goed opgepakt door media, pers en publiek. 

Vervolgens initieerden we halverwege het jaar een nieuwe 

coalitie met sleutelpartijen uit de media en ministerie OCW. 

De coalitiepartners formuleerden welke doorbraken zij in  

hun organisaties en mediaprogramma’s wilden maken. In  

september lanceerde WOMEN Inc. een publiekscampagne,  

die eveneens heel breed werd opgepakt en ‘endorsed’ werd 

door de verbonden coalitiepartners.

Aanvullend op het rapport Beperkt Zicht presenteerde  

Jannet Vaessen in januari 2017 haar boek IEDEREEN Inc. 

Dit boek beschrijft hoe sociale ongelijkheid ontstaat en hoe 

WOMEN Inc. de afgelopen jaren de ongelijkheid in de posities 

tussen mannen en vrouwen heeft aangepakt. Historisch ge

groeide machtsmechanismen en hersenmechanismen leiden 

tot beeldvorming en onbewuste vooroordelen, waardoor som

mige mensen op basis van uiterlijke kenmerken minder kansen 

krijgen dan anderen. Conclusie van het boek: alleen als verant

woordelijke professionals (zoals mediamakers, beleidsmakers 

en politici) deze mechanismen bij zichzelf (h)erkennen en actief 

bijsturen, kunnen kloven tussen groepen verkleind worden.

WOMEN Inc. heeft in 2017 de charter van Diversiteit van Diver

siteit in Bedrijf ondertekend. Dit is een intentieverklaring voor 

werkgevers, waarmee zij verklaren zich actief te gaan inzetten 

voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. WOMEN Inc. 

staat voor het bevorderen van diversiteit en hanteert voor haar 

eigen organisatie ook een diversiteitsbeleid dat streeft naar 

een personele samenstelling die een afspiegeling is van de 

Nederlandse samenleving. 

De verdieping en analyse van onze thema’s maakte de verta

ling naar verschillende doelgroepen dit jaar steeds geslaagder 

en effectiever. Zo wisten we het lastige onderwerp werk

zorgverdeling samen met het Nibud van een nieuwe frisse blik 

te voorzien, door de lancering van een simpele online tool de 

WerkZorgBerekenaar, waarmee je kan  uitrekenen wat voor 

jou en je partner financieel gezien de meest voordelige werk

zorgverdeling is. Dat klopt vaak niet met het beeld dat mensen 

hebben. Met de campagne voor de lancering van deze tool 

scoorden we binnen een paar weken dubbel op het beoogde 

persbereik en pakten alle media, inclusief het NOS Journaal, 

ons onderwerp op. 

WOMEN Inc. tekent samen met 11 andere organisaties de Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf
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MISSIE WOMEN Inc.   
WOMEN Inc. wil dat het in Nederland niet uitmaakt  

voor je kansen of je man of vrouw bent, zowel in  
het heden als in de toekomst. Dat maakt nu wel uit.

VISIE THEMA GELD  
een optimale participatie van vrouwen in NL door  

keuze vrijheid bij mannen en vrouwen in de verdeling 
van werk- en zorgtaken

INDIVIDUELE 
VROUWEN  

het vergroten van  
de bewustwording en  
versterken van haar  

(onderhandelings)positie

VROUW EN HAAR 
OMGEVING   

onwetendheid in medische 
zorg over preventie,  

diagnose en behandeling 
van vrouwen moet  
doorbroken worden  

bij farmaceuten,  
zorg verzekeraars en  
zorg behandelaars

INTERVENTIES 
OP MAAT   

1

De tafel van één en 
aanTafel

2

rolmodellen en  
doelgroepen talkshows   

3

events /acties en  
interactieve sessies

4

thematische workshops, 
trainingen

5

online informatieplatform 
met tools, actualiteiten 

rondom thema

VISIE THEMA GEZONDHEID  
door erkenning van v/m verschillen in de gezondheidszorg 

stijgt de kwaliteit van leven voor elke vrouw in NL        

VROUW EN HAAR 
OMGEVING   

het bedrijfsleven (werk-
gevers) en de overheid 
moeten de potentiële 

winst van een toename in 
participatie van vrouwen 
erkennen en de toename 

in ziekteverzuim /  
overbelasting bij vrouwen 

doorbreken

INDIVIDUELE 
VROUWEN  

het vergroten van  
de bewustwording en 
verbeteren van haar  

gezondheid

INTERVENTIES VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE  

VERANDERING     
1

lobby / advocacy                        
2

ontwikkelen / adresseren 
businesscases op thema                                      

3

publiekscampagnes                      
4

actief PR en media beleid
5

infiltratie bij professionals 
door expertmeetings en 
ronde tafelgesprekken  

op thema 
6

preventie /voorlichting

INTERVENTIES 
OP MAAT  

2

thematische talkshows 
3

events / acties op 
gezondheids /  

vrouwenbeurzen 
5

online informatieplatform 
met tools en actualitieten 

rondom thema,  
verwijzingen naar  

patientenverenigingen  
etc.

KERNWAARDEN  
onafhankelijk

positief
luchtig met inhoud 

verbindend

KERNKWALITEITEN  
ontrafelen
aanjagen
verbinden
vertalen

NEXT  
GENERATION
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Tegelijk bleven we ons inspannen voor agendering en po

litieke lobby over werkzorg verdeling en hadden we onze 

pijlen gericht op de noodzakelijke uitbreiding van het vader

schapsverlof. Juist door deze uitbreiding te realiseren is het 

voor aanstaande vaders ook mogelijk om meer te zorgen 

voor het jonge kind en kunnen de zorgtaken tussen partners 

gelijker verdeeld worden. Na een intensieve politieke lobby 

samen met onze partner Rutgers hadden we in het najaar van 

2017 een historische doorbraak bereikt; de uitbreiding van het 

vaderschapsverlof is nu opgenomen in het regeerakkoord van 

het nieuwe kabinet. Dus onze aanpak was succesvol!

Deze uitbreiding van het vaderschapsverlof is een van de 

resultaten van ons strategische tweesporenbeleid; aan de ene 

kant systeemverandering te agenderen bij politci, werkgevers 

en andere relevante stakeholders en aan de andere kant het 

informeren en mobiliseren van alle doelgroepen vrouwen in 

heel Nederland. Dat tweesporenbeleid is DE succesformule 

van WOMEN Inc., omdat we alle talen spreken en (vaak als 

enige partij) van alle betrokken stakeholders de dynamiek, 

belangen en relevante momenten begrijpen. 

Ook op het thema Gezondheid boekten we juist door dit 

tweesporenbeleid een historische doorbraak. Dankzij de 

maatschappelijke druk die we vorig jaar wisten te organiseren 

met onder meer een succesvolle publiekscampagne, onder

schreven in het najaar van 2017 sleutelfiguren uit de gezond

heidszorg (de Federatie van Medisch Specialisten, Nederlands 

Huisartsen Genootschap en de Patientenfederatie Nederland) 

publiekelijk het belang van kennis over gender en gezond

heid. Met als gevolg dat deze organisatie samen met WOMEN 

Inc. een consortium zijn gestart om kennis over gender in 

de spreekkamers te laten doordringen. Aanwezig daarbij was 

voorzitter Jeroen Geurts van instituut ZonMw en hij roemde 

expliciet, hoe wij met onze kleine organisatie een grote wissel 

hebben weten om te zetten in het complexe systeem van de 

gezondheidszorg: ‘Jullie hebben de logge oceaanstomer een 

paar graden weten te wenden, dat is heel knap’. 

Met onze Theory of Change op zak en de start van nieuwe 

allianties en coalities op onze thema’s zijn we eind 2017 klaar 

voor de volgende fase: steeds meer doelgerichte, meetbare, 

impactvolle doorbraken realiseren, voor alle vrouwen (met 

systeemverandering) en ten behoeve van de meest kwets

bare vrouwen en meisjes. We legden dit jaar de linken met 

zelforganisaties die zich op hen richten én we lieten dit jaar 

ons regionaal vertakte Ambassadeursnetwerk verder groeien. 

Ook groeide het Funding Mothers netwerk van betrokken, 

bevlogen vrouwen, die WOMEN Inc. financieel en inhoude

lijk steunen om gendergelijkheid te versnellen in Nederland. 

Vanaf 2017 kunnen nu ook organisaties, Funding Partners, zich 

bij ons aansluiten om aan het maatschappelijk draagvlak voor 

gendergelijkheid bij te dragen. 

Een succesvol jaar, met flinke doorbraken voor de schermen 

en achter de schermen een verdieping van strategie en ver

groting van impact, die in de komende fase van WOMEN Inc. 

leidt tot meer kansen voor alle vrouwen en meisjes in heel 

Nederland, van deze en toekomstige generaties.
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Financieel gezien is de positie van vrouwen vaak niet gelijk 

aan die van mannen. Zo hebben vrouwen minder vaak een 

eigen inkomen en passen zij vaker hun arbeidsuren aan wan

neer er een kind wordt geboren. Ook verdienen vrouwen vaak 

minder dan mannen. Om deze redenen is bijna de helft van de 

vrouwen in Nederland financieel afhankelijk van bijvoorbeeld 

een partner en/of de overheid.

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 en man

nen om bewuste financiële keuzes te maken en bieden de 

tools om daarbij te helpen. Ook in 2017 heeft WOMEN Inc. vele 

activiteiten ondernomen op het thema geld. 

DE WERKZORGBEREKENAAR
De helft van alle Nederlanders verdeelt werk en zorg het liefst 

gelijk, maar slechts 18% doet dit daadwerkelijk. Veel vaders 

geven aan graag meer tijd met hun kinderen door te willen 

brengen, maar doen dit vanwege financiële redenen niet. Uit 

onderzoek blijkt dat 1 op de 3 stellen met kinderen zich door 

financiële redenen laat weerhouden van hun ideale verdeling. 

Het is voor mensen met kinderen moeilijk inzicht te krijgen in 

de daadwerkelijke financiële gevolgen van hun verdeling van 

werk en zorg en ingewikkeld om goed in beeld te krijgen hoe 

diverse fiscale regelingen en toeslagen op elkaar inwerken. 

WOMEN Inc. en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlich

ting (Nibud) vinden dit zorgelijk. Nu kiezen partners vaak voor 

een verdeling waarbij vooral de vrouw haar arbeidsuren terug 

schroeft. Dit vanuit het idee dat de kinderopvang te duur is 

en het financieel het voordeligst is als degene die het meest 

verdient blijft werken. Maar beide zijn slechts veronderstel

lingen en het resultaat van het onbekend zijn met de samen

hangende belastingregels. Een andere verdeling kan wellicht 

financieel gunstiger uitpakken voor de hoogte van het totaal 

te besteden inkomen.

De WerkZorgBerekenaar geeft inzicht in de financiële gevolgen 

van een verandering in iemands werkzorgverdeling. (Aan

staande) ouders vullen in de tool informatie in over hun situ

atie. De WerkZorgBerekenaar berekent wat ze netto per maand 

te besteden hebben. Vervolgens kunnen ze gaan schuiven met 

het aantal uur dat ze werken en zien ze meteen wat het effect 

daarvan is op hun inkomen. In dat bedrag zijn alle toeslagen, 

tegemoetkomingen en kortingen opgenomen. Zo kan iedereen 

precies uitrekenen wat voor hen het beste uitpakt.

De WerkZorgBerekenaar geeft antwoord op de volgende vragen:

• Is jouw ideale werk zorgverdeling ook financieel mogelijk?
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• Wat kost de kinderopvang en welke toeslagen zijn er?

• Kan het voordeliger zijn als de meestverdienende persoon

minder gaat werken?

• Wat zijn de financiële gevolgen van het krijgen van een

kind?

• Wat zijn de financiële gevolgen van meer of minder

werken als je een kind krijgt?

In samenwerking met reclamebureau KesselsKramer heeft 

WOMEN Inc. een campagne bedacht voor de WerkZorg

Berekenaar met de tagline: ‘Verdien aan je werkzorg

verdeling’. De kernboodschap van deze campagne is: als  

je kinderen krijgt, moet je een hoop keuzes maken. Ook  

financieel. Hoe combineer jij het ouderschap met je werk  

en hoe pakt dit uit voor jouw portemonnee? Je kan waar

schijnlijk meer geld of tijd overhouden dan je denkt. Maak  

een financieel bewuste keuze met de WerkZorgBerekenaar.

Het doel van de campagne is dat zo veel mogelijk mensen 

kennis maken met de WerkZorgBerekenaar, de tool doorlopen 

en nagaan of een andere verdeling van werk en zorg mogelijk 

is. 

CAMPAGNE NIEUWE VERDELING WERK EN ZORG
In 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 

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. Voor werkgevers zijn 

de uitkomsten van het onderzoek in juni 2016 samengebracht 

in de whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgever-

schap’ in samenwerking met Great Place to Work. In 2017 heeft 

WOMEN Inc. zich vervolgens gericht op het analyseren van de 

good practices zoals deze genoemd worden in de whitepaper 

en dan met name op de onderliggende succesfactoren van 

deze organisaties. Aan de hand van deze uitkomsten is de start 

gemaakt van de doorontwikkeling naar (inclusief werkgever

schap), en de implementatie hiervan bij organisaties. 

Ook hebben we zowel de lobby voor uitbreiding van betaald 

vaderschapsverlof (ism de Alliantie Modern Ouderschap met 

Rutgers en Bernard van Leer Foundation) als de lobby voor 

meer zorgvriendelijk werkgeverschap voortgezet. De uit

breiding van vaderschapsverlof is cruciaal voor een nieuwe 

verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen. De 

overheid geeft met 2 dagen een symbolisch signaal af dat de 

zorgverantwoordelijkheid 

bij de vrouwen ligt. Om 

binnen die zorg/werkver

deling meer gelijkheid te 

krijgen, is het nodig dat 

mannen de kans op solo

care krijgen zodat ze ook 

de autonomie opbouwen 

in de zorg voor kinderen. 

En daarmee heeft dit 

ook meteen een positief 

effect op het herintreden 

van vrouwen na hun ver

lof doordat de zorgtaak 

gelijker verdeeld is. 
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THEMA GELD

Op 18 april overhandigde WOMEN Inc. met de Alliantie 

Modern Ouderschap het pleidooi voor het snel invoeren van 

voldoende en betaald vaderschapsverlof aan Kamerleden. Als 

guerrilla actie lieten 10 vaders hun kinderwagen achter voor 

de deur van de Tweede Kamer met een brief en oproep: “Ik 

moest aan het werk, helaas geen vaderschapsverlof gekregen. 

Dus passen jullie even op Max?”

WOMEN Inc. organiseerde in 2017 verder de volgende  

activiteiten rondom het thema geld:

• Analyse partijprogramma’s op gendergelijkheid 

 In aanloop naar de verkiezingen in maart 2017 onder

zocht WOMEN Inc. hoe politieke partijen zich verhouden 

tot gendergelijkheid. Politieke partijen hebben met hun 

verkiezingsprogramma’s grote invloed op thema’s die de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen of juist 

tegenhouden. De werkzorgverdeling was een belangrijke 

focus bij deze analyse. De partijprogramma’s zijn geana

lyseerd op onderwerpen als: zorgvriendelijk werkgever

schap, mantelzorg, vaderschapsverlof, kinderopvang, 

loonverschil en zorgvriendelijk werkgeverschap. In de scan 

zijn de partijprogramma’s opgenomen van de 11 partijen 

die al in de Tweede Kamer zitten en van 2 partijen die zich 

expliciet uitspreken voor gendergelijkheid. 

 

 Door voor deze publiekstool te kiezen voor de over

koepelende titel ‘Stem voor #gendergelijkheid’ kon een 

zo’n breed mogelijk publiek bereikt worden. Deze scan is 

zowel ingezet als lobby instrument als ter versterking van 

het maatschappelijk draagvlak.

• FB Live Zorgvriendelijk werkgeverschap tijdens  

SheMeansBusiness in samenwerking met Ondernemend 

Nederland (ONL)

 Op Internationale Vrouwendag, op 8 maart 2017, werd we

reldwijd aandacht gevraagd voor de positie van vrouwen 

op de werkvloer. Dit gebeurde via het zogenoemde ‘She 

Actie met kinderwagens in Den Haag voor uitbreiding vaderschapsverlof
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means business’ event van Facebook. Een liveuitzending 

via Facebook die startte in NieuwZeeland en vervolgens 

de hele wereld overging. Facebook benaderde WOMEN Inc. 

om de Benelux hierin te vertegenwoordigen. WOMEN Inc. 

ging hiervoor met twee inspirerende werkgevers in gesprek 

over zorgvriendelijk werkgeverschap. Wouter van Daalen 

van consultancybureau &samhoud vertelde kijkers hoe zijn 

organisatie het vaderschapsverlof heeft verlengd en wat het 

hen oplevert. Bob Kaptein van het MKBbedrijf Maison  

Kelder raadde werkgevers én werknemers aan het gesprek 

aan te gaan en samen te zoeken naar passende oplossingen 

voor het combineren van werk en zorg. De uitzending is 

terug te kijken via de Facebook pagina van WOMEN Inc. (via 

video’s). Ondernemend Nederland heeft in aanloop naar 

deze livestream een mailing verstuurd aan al hun leden. 

• Peilingen onder het brede publiek 

 Om te toetsen hoe de achterban van WOMEN Inc. denkt 

over onderwerpen rond de werkzorgverdeling voert WO

MEN Inc. meerdere keren per jaar een peiling uit onder haar 

(meer dan 44.000) volgers op Facebook. Dit jaar is voor het 

eerst gebruik gemaakt van een ‘livepoll’. Waarbij respon

denten ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zo levert de 

peiling naast kwantitatieve data ook kwalitatieve informatie 

op.

 Tijdens de eerste livepoll werd vrouwen gevraagd naar 

het aantal uur dat zij werkten na het krijgen van kinderen. 

Dit leverde een interessante uitwisseling van ervaringen 

op van vrouwen onderling. De tweede livepoll richtte zich 

op de balans bij het combineren van werk en zorg. Hieruit 

bleek dat de helft van de respondenten niet tevreden was 

met hun balans tussen werk en zorg. Tenslotte is  door het 

uitzetten van online vragen en door het aantal like & share 

acties op posts rond dit thema  opnieuw gebleken dat de 

WOMEN Inc. achterban het verlengen van betaald vader

schapsverlof ondersteund en vrouwen daarnaast ook meer 

de winst voor zichzelf hiervan zijn gaan inzien. 

 Andere uitkomsten van deze peilingen onder vrouwen wa

ren dat er behoefte is aan het verkrijgen van meer inzicht in 

de financiële gevolgen van hun werkzorgverdeling en dat 

het vergroten van de bewustwording over het automatisme 

waarmee zorgtaken bij vrouwen terecht komen nog steeds 

een aandachtspunt is. 

• 1 mei actiedag Ik ben er even niet 

 Op 1 mei, de ‘Dag van de Arbeid’, stond WOMEN Inc. stil bij 

de onbetaalde arbeid. WOMEN Inc. riep net als voorgaande 

jaren vrouwen via social media op om al hun zorgtaken te 

laten voor wat ze zijn en stil te staan bij hun ideale verde

ling van werk en zorg. Deze actie zorgde ervoor dat vrou

wen gemakkelijker het gesprek aangaan met hun (zorg)

partner over hun wensen op gebied van de verdeling van 

werk en zorg. 

• Inspiratieontbijt voor werkgevers: Inclusief  

werkgeverschap

 Op 16 november, tijdens de ‘Week van de Werkstress’ 

organiseerde WOMEN Inc. een ‘inspiratieontbijt voor 

Werkgevers’ in Circl op de Zuidas in Amsterdam. Wat zijn 

de nieuwste inzichten op het gebied van inclusief werk

geverschap? Kennen HRprofessionals of werkgevers de 

waarde(n) van hun medewerkers en collega’s? Onder 

meer directeur Jannet Vaessen, Joris Luyendijk en Claartje 

Vinkenburg gaven een lezing en inspirerende werkgevers 

als Google, Deloitte en MKBer Maison Kelder kwamen aan 

het woord. Naast het evenement met 120 bezoekers heeft 

Joris Luyendijk ook een opiniestuk voor Het Financiele 

Dagblad geschreven waarin WOMEN Inc. werd genoemd 

en het thema inclusief werkgeverschap werd besproken.

• Herhaling werkgeversonderzoek

 Om inzicht te krijgen in de houding van werkgevers ten 

aanzien van de implementatie van ‘zorgvriendelijk (of 

inclusief) werkgeverschap’ is het werkgeversonderzoek uit 

2015 in samenwerking met Motivaction herhaald. Doel van 

het herhalingsonderzoek was om inzicht te verschaffen in 

mogelijke veranderingen van de houding ten aanzien van 

‘zorgverantwoordelijkheid’ bij werkgevers.

CAMPAGNE LOONVERSCHIL
Vrouwen in Nederland verdienen in 2017 nog altijd 16,1%  

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 
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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 2017 spande WOMEN Inc. zich 

opnieuw in om het loonverschil in Nederland aan te pakken, 

door de volgende activiteiten:

• Workshop Onderhandelen

 Uit ons eigen kwalitatieve onderzoek blijkt dat vrouwen 

minder geneigd zijn te onderhandelen over hun loon dan 

mannen. Eerder ontwikkelde WOMEN Inc. hiervoor de 

Workshop Onderhandelen. Door middel van concrete tips 

en tricks willen wij vrouwen hierin versterken. Net als vorig 

jaar namen ook in 2017 vrouwen deel aan de workshop. 

De workshop vond dit jaar plaats in onder andere Zwolle, 

Eindhoven, Amsterdam Zuidoost en Tilburg. 

 In totaal zijn er zo’n 100 vrouwen getraind in deze vaardig

heden. Tevens zijn sinds 2016 zijn alle tips voor vrouwen 

om beter te kunnen onderhandelen te vinden op onze 

website.

• Loonverschil op Internationale Vrouwendag

 Op Internationale Vrouwendag (8 maart) was collega Saskia 

de Hoog aanwezig als expert bij het debat dat de FNV orga

niseerde over loonverschil. Na het debat overhandigde de 

FNV het Manifest ‘Equal pay en echte banen voor vrouwen’ 

aan Mariette Hamer van de SER en minister Bussemaker. 

WOMEN Inc. ondersteunt dit manifest.

• Lunchbijeenkomst Equal Pay 

 3 november is Equal Pay Day in Nederland. De gedachte 

achter Equal Pay Day is dat vrouwen vanaf die datum 

in een jaar als het ware voor niets werken, gegeven de 

gemiddelde beloningsachterstand op mannen van 16.1%. 

WOMEN Inc. vroeg op deze dag aandacht voor het loon

verschil via social media. Daarnaast waren we aanwezig bij 

een lunchbijeenkomst om over dit onderwerp te spreken 

en tot een actieplan te komen. Naast WOMEN Inc. waren 

de volgende experts aanwezig: Lilianne Ploumen (Tweede 

Kamerlid PvdA), Richard de Groot (College voor de Rechten 

van de Mens), Claartje Vinkenburg (wetenschapper), Diana 

van Maasdijk (Equileap), Carien van der Laan (Equileap), 

Sonya Richardson (PWN), Esther de Jong (Atria), Jessica 

Ruitenburg (FNV) en Marloes van Engen (Universiteit  

Tilburg).

Inspiratieontbijt voor werkgevers met Joris Luyendijk
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CAMPAGNE I LOVE PENSIOEN
Nederlandse vrouwen besteden weinig aandacht aan hun 

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

oenonbewust’, terwijl hun pensioen gemiddeld 40% lager 

is dan dat van mannen. Daarom organiseerde WOMEN Inc. 

opnieuw activiteiten rondom de landelijke Pensioen3daagse 

en vestigde met de campagne I love pensioen de aandacht op 

dit belangrijke onderwerp. 

• I love pensioen campagne op social media

Met ‘I love pensioen!’ zet WOMEN Inc. het onderwerp al

jaren op de agenda om ervoor te zorgen dat vrouwen

bewust aan de slag gaan met hun pensioen en te ontdek

ken dat nadenken over je pensioen leuk kan zijn. Op deze

manier wil WOMEN Inc. vrouwen pensioenbewust maken.

Om ze hierbij te helpen heeft WOMEN Inc. het ‘I love

pensioen’ stappenplan gemaakt. Hiermee krijg je in zeven

stappen inzicht in hoe jij er voor staat en hoe je vandaag

al aan de slag kunt gaan voor later. Op social media is met

name rond de Pensioen3daagse op 31 oktober, 1 en 2 no

vember aandacht gevraagd voor het onderwerp pensioen.

WOMEN Inc. heeft vrouwen opgeroepen het stappenplan

in te vullen en bij belangrijke gebeurtenissen  zoals schei

ding  stil te staan bij hun pensioen.

• Facebook live tijdens

Pensioen3daagse

Vrouwen denken bij pensioen vaak: moeilijk, ingewik

keld en saai. Maar dromen wel met veel plezier over later.

Daarom is het enorm belangrijk dat ze stilstaan bij hun

inkomen én bij wat hun leven later kost. Om vrouwen een

handje te helpen zijn we op woensdag 1 november 2017

Live gegaan op Facebook! Wat moet

iedere vrouw weten over pensioen?

Wat moet je regelen als je gaat schei

den? Dat bespraken we met pensioen

expert Ada van Dijk. Ook de pensioen

vragen van vrouwen die meekeken

kwamen aan bod. 6.559 vrouwen

keken naar de video en stelden vragen

als:

  Ik ga binnenkort starten met een

nieuwe baan. Moet / kan ik ergens

extra opletten (in de arbeidsover

eenkomst) m.b.t. pensioen?

  Ik bouw pas sinds mijn 30ste serieus pensioen op. Heb ik

dan straks wel voldoende?

  Ik ben sinds kort ZZPer, hoe bouw ik pensioen op?

Dankzij de Facebook Live en de I love pensioencampagne 

van WOMEN Inc. zijn het afgelopen jaar veel vrouwen in aan

raking gekomen met het onderwerp pensioen. En nog belang

rijker, veel vrouwen hebben zich met behulp van het stappen

plan en de website verdiept in hun eigen pensioen, realiseren 

zich nu hoe belangrijk dit is en hebben actie ondernomen om 

hun pensioensituatie te verbeteren.

DE TAFEL VAN ÉÉN
Sinds de nieuwe aanpak zijn de uitvoerende werkzaamhe

den en verantwoordelijkheden verschoven van WOMEN Inc. 

naar de gemeenten en hun samenwerkingspartners; WOMEN 

Inc. adviseert en ondersteunt. Het programma is inhoudelijk 

aangepast en aangevuld met drie speciaal hiervoor ontwik

kelde workshops. Deze workshops zijn een mooie en onmis

bare aanvulling op de vier reeds bestaande tafelgesprekken en 

zijn wederom gebaseerd op de Jump Movementmethodiek. 

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 omzet

ten naar concrete stappen en acties.  

Deelnemende gemeenten
In 2017 is in 2 gemeenten De tafel van één uitgevoerd: in  

Harderwijk 3 series en in Nijmegen en omgeving 5 series. In 

totaal hebben er 200 vrouwen meegedaan in deze series, 

begeleid door ongeveer 14 tafelbuddy’s.
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Nieuwe gespreksleiders aanTafel in Apeldoorn
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Tevens hebben we in Harderwijk de aanpak gestart met een 

Kick Off bijeenkomst, waarvoor we professionals die betrok

ken zijn bij de doelgroep uitgenodigd hebben om kennis te 

maken met De tafel van één. Deze goed bezochte bijeenkomst 

bij onze samenwerkingspartner ZorgDat werd geopend door 

wethouder Christianne van der Wal, die zich persoonlijk hard 

heeft gemaakt voor inzet van De tafel van één in Harderwijk. 

De aanwezigen hebben zich ook door de rest van het jaar 

heen getoond als betrokken professionals die het project 

ondersteunen door te helpen bij de werving maar vooral ook 

door het aanbod van leerplekken, stageplekken of kennisma

kingen met hun bedrijf. 

In Nijmegen zijn we de regio ingetrokken. Naast 3 series in 

Nijmegen hebben we ook een serie georganiseerd in Groes

beek en Wijchen om zo ook de vrouwen in deze delen van de 

regio de kans te geven aan De tafel van één mee te doen. 

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 hiermee in om de bewust

wording over de voordelen van arbeidsparticipatie door middel 

van deze methodiek bij zoveel mogelijk vrouwen te vergroten. 

OVERIGE ACTIVITEITEN
Workshop beleggen: een eerste kennismaking

Vrouwen gaan steeds vaker studeren, komen hogerop en doen 

dat in steeds grotere getalen. Vrouwen combineren carrières 

met privé, kinderen met banen en dragen de verantwoordelijk

heid voor hun gezinnen. En toch: werken aan financiële on

afhankelijkheid, nu en voor later, doen ze niet voldoende. Dat 

wijzen nog steeds veel onderzoeken uit. Om dit aan te pakken 

heeft WOMEN Inc. samen met Vermogensbeheerder Velthuyse 

• Mulder de workshop Beleggen georganiseerd. 
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WOMEN Inc. vroeg vrouwen in haar achterban: ‘Wat heb jij de 

afgelopen periode ondernomen om je financiën op orde te 

krijgen? Heb je de stap genomen om je er eens in te verdiepen 

en ontdekt hoe je ervoor staat óf ben je blijven hangen in het 

welbekende “ik moet het inderdaad eens oppakken, maar het 

komt er niet van” voorportaal? Ga aan de slag en doe mee aan 

de Workshop Beleggen.’ 

De behoefte aan de workshop Beleggen bleek groot. De eerste 

workshop was binnen een mum van tijd over schreven waar

door een tweede workshop werd ingepland. 

De workshop werd gegeven door Judith Sanders. Zij is auteur 

van het boek “Zal ík het anders doen?” waarom vrouwen beter 

zijn met geld én senior vermogensbeheerder bij Velthuyse • 

Mulder vermogensbeheer. 

Een aantal thema’s stonden centraal in de workshop:

• Wat is beleggen eigenlijk? 

• Welke vormen zijn er? 

• Hoeveel geld heb je minimaal nodig?

• Hoe ga je aan de slag?

De 40 deelnemers werden aan de hand meegenomen in de 

wereld van financiën. Ze leerden over de manieren die er zijn 

om een goed plan te maken zodat ze op een verstandige en 

passende manier aan hun persoonlijke doelen (denk bij

voorbeeld studie kinderen, aflossing hypotheek of pensioen) 

kunnen werken. Aan het eind van de avond kan iedereen voor 

zichzelf bepalen of en op welke manier beleggen bij ze past.

Uit de evaluatie van de workshops bleek dat alle deelnemers 

een leerzame avond hebben gehad. Een greep uit de reacties:

• ‘De workshop heeft mij geleerd over de toekomst na te 

denken. Over financiën!’

• ‘De workshop heeft een complex onderwerp begrijpelijker 

gemaakt’

• ‘De workshop scherpte me in mijn denken en het vermin

deren van mijn financiële ongeletterdheid.’
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Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat 

de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het man

nenlichaam. Dit bedreigt levens en staat effectieve zorg 

in de weg. WOMEN Inc. streeft naar een gendersensitieve 

gezondheidszorg. 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 gezondheid worden erkend in onderzoek, preven

tie, diagnose en behandeling. Daarmee verbetert de kwaliteit 

van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven voor vrou

wen en mannen én worden er minder onnodige zorgkosten 

gemaakt. WOMEN Inc. coördineerde tot eind 2017 de Allian

tie Gender & Gezondheid die tot doel heeft om samen met 

professionals en politiek de gezondheidszorg voor vrouwen 

te verbeteren. Eind 2017 is de Nederlandse Vereniging voor 

Gender & Gezondheid door een aantal leden van de Alliantie 

Gender & Gezondheid opgericht, als vorm voor verduurza

ming in de toekomst. In 2017 organiseerde WOMEN Inc. di

verse bijeenkomsten en was aanwezig bij evenementen 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 2017 vier keer 

samen voor een alliantievergadering. Tijdens deze vergade

ringen werd de koers van de alliantie besproken en stelden we 

deze gezamenlijk met de alliantie, waar nodig, bij. Tijdens de 

eerste projectperiode, 20142015, bestond de alliantie uit drie 

werkgroepen: Bewustwording, Onderzoek en Onderwijs. De 

werkgroep Onderzoek is in 2016 overgegaan in het Natio

naal Kennisprogramma Gender en Gezondheid van ZonMw, 

nadat het ministerie 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 bestaat uit vijf werkgroe

pen: Onderwijs, Geestelijke Gezondheidszorg, Internationaal, 
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Business Case en Kennisontsluiting. Deze structuur sloot aan 

op de doelen die de alliantie in de projectperiode 20162017 

wilde bereiken.

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

2012, waren we de eerste jaren vooral achter de schermen ac

tief 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. 

In 2016 traden we actief op de voorgrond met de lancering 

van een publiekscampagne, ontwikkelden diverse commu

nicatiemiddelen voor het brede publiek en organiseerden 

vanuit de Alliantie Gender & Gezondheid evenementen voor 

en met zorgprofessionals en beleidsmakers. De aanpak van 

de WOMEN Inc. Formule (ontrafelen, aanjagen, verbinden 

en vertalen) toonde hierbij zijn onmiskenbare waarde. Het 

resulteerde in een grote impact op onze samenleving met 

een eerste erkenning van de verschillen tussen mannen en 

vrouwen en voor indrukwekkende resultaten die we hieronder 

verder zullen toelichten. 

In 2017 trokken we deze lijn in communicatie door en brach

ten onze campagne Behandel me als een dame verder onder 

de aandacht. Daarnaast organiseerden we een vervolg op het 

eerste evenement voor en met zorgprofessionals en beleids

makers, getiteld Congres Gender & Gezondheid.

Congres Gender & Gezondheid
WOMEN Inc. creëerde met het Congres Gender & Gezondheid 

op 5 oktober in de Rijtuigenloods in Amsterdam een momen

tum voor gender en gezondheid met kopstukken uit de ge

zondheidszorg. Aanwezig waren onder andere dr. Rob Dijkstra 

(bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap), prof. 

dr. Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving), dr. Marcel Daniëls (alg. voorzitter Federatie Me

disch Specialisten), prof. dr. Jeroen Geurts (voorzitter ZonMw), 

Dianda Veldman (directeur Patiëntenfederatie Nederland) en 

internationale voorloper & genderexpert dr. Cara Tannenbaum 

(wetenschappelijk directeur van het Canadese Institute of 

Gender and Health). Zij bevestigden dat zij zich actief in (blij

ven) zetten voor gendersensitieve gezondheidszorg, door in te 

stemmen met het zogenoemde ‘gender agreement’. Dit deden 

ze in aanwezigheid van ruim 400 mensen, waaronder Hare 

Vaststellen van het ‘gender agreement’  met (vlnr boven) dr. Marcel Daniëls (FMS), Dianda Veldman  

(Patiëntenfederatie NL), prof. dr. Jeroen Geurts (ZonMw), Marcelis Boereboom (DG Emancipatie), prof. dr. Roland 

Laan (Radboudumc Health Academy) en (vlnr onder) dr. Rob Dijkstra (NHG), Jannet Vaessen (WOMEN Inc.),  

Hare Majesteit Koningin Máxima en prof. dr. Pauline Meurs (RVS)
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Majesteit Koningin Máxima, vele professionals uit de ge

zondheidszorg, beleidsmakers, genderexperts, ervarings

deskundigen en pers, De sleutelfiguren vertelden over de 

projecten die zij samen met WOMEN Inc. de komende 

jaren in gang zullen zetten, zoals het ontsluiten van gen

derspecifieke wetenschappelijke kennis naar patiënten en 

het grote publiek. Minister Edith Schippers ondersteunde 

het congres via een ingezonden videoboodschap. 

Tijdens het congres blikten we terug op de doorbraken 

in de afgelopen vijf jaar en keken we vooruit op wat er 

nog moet gebeuren om zorg op maat te kunnen bieden. 

Zo reikten we aan Hare Majesteit Koningin Máxima een 

overzicht uit  ‘De route naar kwaliteitszorg voor iedereen’ 

 met daarin de bereikte resultaten van de Alliantie Gender 

& Gezondheid.

Verder vertelden experts tijdens inspirerende lezingen en 

korte workshops over de nieuwste inzichten en ontwik

kelingen binnen gendersensitieve zorg en wat dit betekent 

voor de dagelijkse praktijk van professionals. Zo spraken 

alliantieleden over de implementatie van kennis over man/

vrouwverschillen in geneeskundig en GGZonderwijs en 

hoe dit in de afgelopen jaren is verbeterd. Daarnaast vertel

den experts over de impact van vrouwspecifieke levensfasen 

(zwangerschap en overgang) op de participatie van vrouwen 

en debatteerden de aanwezigen tijdens een debat over de 

rol van de farmacie in gendersensitieve zorg. Ook werden de 

dilemma’s rond de online geïnformeerde patiënt besproken. 

Het congres werd afgesloten door keynote speaker  prof. dr. 

Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan de Radboud Universiteit 

en oprichter van digitale zorginnovaties zoals het Parkinson 

Centrum Nijmegen (ParC), MijnZorgNet en ParkinsonNet. In 

zijn lezing gaf hij zijn visie op de toekomst van de zorg: een 

wereld waarin patiënten en zorgverleners samen werken aan 

de gezondheid van mensen.  

Publiekscampagne ‘Behandel me als een dame’
Op 7 april 2016, Wereldgezondheidsdag, lanceerde WOMEN 

Inc. een laagdrempelige en aansprekende publiekscampagne 

om een groot publiek en nieuwe doelgroepen aan te spreken. 

De publiekscampagne droeg de slogan ‘Behandel me als een 

1

DE ROUTE NAAR  
KWALITEITSZORG  
VOOR IEDEREEN

De Alliantie Gender & Gezondheid brengt beweging.  
Resultaten van vijf jaar bruggen slaan.

SAMEN MET WOMEN INC. EN DE  
ALLIANTIE GENDER & GEZONDHEID 

ZIJN WE AL ECHT VERDER GEKOMEN. 
HET IS ON- GELOFELIJK BELANGRIJK 
DAT WE ER SAMEN BOVENOP BLIJVEN 

ZITTEN, ZODAT DE KENNIS DIE NU  
BESCHIKBAAR KOMT, DOORDRINGT 

IN ELK CURRICULUM, IN ELKE 
SPREEKKAMER EN IN ELKE  

BEHANDELKAMER. ZODAT IEDEREEN, 
MAN OF VROUW, KAN REKENEN OP 

DEZELFDE KWALITEIT VAN ZORG.
minister edith schippers
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dame’ om enerzijds vrouwen aan te zetten gelijke kansen 

op een goede gezondheid te eisen en anderzijds de bewust

wording over genderverschillen in de gezondheidszorg bij 

het brede publiek te vergroten. Ook in 2017 heeft WOMEN Inc. 

deze campagne onder de aandacht gebracht, door (online) 

aan te haken bij verschillende nationale en internationale 

dagen. Zoals Autismedag (2 april), de Week van de Overgang 

(3 t/m 9 april), de Dag van Migraine (12 september), Dress  

Red Day (29 september) en  Wereld Reuma Dag (12 oktober). 

Hiermee konden we de m/vverschillen in de gezondheids

zorg uitlichten, vrouwen over verschillende onderwerpen 

informeren en een handelingsperspectief bieden. 

Presentatie Gouden Giraffe: congres ‘De  
Toekomst van de Gezondheidszorg’
Op 10 februari heeft WOMEN Inc. de Gouden Giraffe gewon

nen voor het congres ‘De Toekomst van de Gezondheidszorg’, 

dat op 7 maart 2016 werd gehouden in Corpus. De Gouden 

Giraffe wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest originele,  

gewaagde en succesvolle evenement. Een mooie bekroning 

van ons werk! Het congres over gendersensitieve gezond

heidszorg is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 

de Alliantie Gender & Gezondheid. Tijdens de presentatie 

vertelden collega’s Elze Ghijsen en Berna Toprak over de bij

eenkomst in 2016, waar het ministerie VWS aankondigde  

12 miljoen euro te investeren in onderzoek naar gezondheids

verschillen tussen mannen en vrouwen.  

 

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

den, haakte WOMEN Inc. in 2017 ook aan bij een breed scala 

aan bestaande evenementen in de gezondheidszorg. 

De Nationale Gezondheidsbeurs
WOMEN Inc. stond op 2 februari 2017 op de Nationale  

Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is de groot

ste beurs van Nederland op het gebied van gezondheid. Bij de 

stand van WOMEN Inc. werd informatie gegeven over m/v

verschillen in de gezondheidszorg en de campagne ‘Behandel 

me als een dame’. We hebben met ongeveer 300 vrouwen een 

gesprek gevoerd bij de stand. 

De Huishoudbeurs
Op 20 en 21 februari 2017 was WOMEN Inc. aanwezig in de 

RAI Amsterdam op de 62ste editie van de Huishoudbeurs. 

Bij de stand konden bezoekers terecht voor informatie over 

m/vverschillen in de gezondheidszorg en onze campagne 

‘Behandel me als een dame’. WOMEN Inc. was twee dagen 

fysiek aanwezig om alle beursbezoekers aan te spreken en te 

attenderen op de campagne ‘Behandel me als een dame’. De 

campagne werd ook meegenomen in alle communicatie

kanalen en uitingen van de Huishoudbeurs. Per dag kwamen 

er ongeveer 30.000 vrouwen naar de Huishoudbeurs.

Daarnaast organiseerde WOMEN Inc. een workshop over de 

overgang. Hoewel 1,6 miljoen vrouwen in Nederland in de 

menopauze zitten, weten we eigenlijk nog weinig over deze 

levensfase. Gynaecoloog AnneMieke Omtzigt vertelde wat er 

bij de overgang komt kijken, zoals meer kans op bot ontkalking 

en hart en vaatziekten. Ook interviewde Jannet Vaessen, 

algemeen directeur van WOMEN Inc., actrices Isa Hoes en 

Medina Schuurman over hun boek ‘Te lijf’. Het handboek, dat 

onder andere de overgang behandelt, staat vol persoonlijke 

ervaringen en tips over de menopauze. 

European Menopause and Andropause Society 
Congress
Op het internationale congres van de 

European Menopause and Andropause 

Society in februari, heeft directeur Jannet 

Vaessen een speech/presentatie gegeven 

over de positie van Nederland op het ge

bied van emancipatie en gendergelijkheid 

besproken. Daarnaast richtte zij zich op 

de gezondheid van vrouwen in Neder

land, de noodzaak voor een gendersen

sitieve gezondheidszorg en vertelde over 

WOMEN Inc. wint de Gouden Giraffe
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onze aanpak om dit te bereiken. Het oprichten van de alliantie 

Gender & Gezondheid  en hun doorbraken  kwam ter sprake. 

Tot slot deed zij een oproep aan de internationale specialisten 

om in hun eigen land te pleiten voor een gendersensitieve 

gezondheidszorg en dit thema te agenderen. Bij deze bij

eenkomst waren ruim 2000 specialisten, gynaecologen en 

zorgprofessionals aanwezig.

WISH-evenement Brussel (Women in Science  
and Healthcare)
Op 9 juni gaf ons alliantielid prof. dr. Marrie Bekker een 

presentatie op het WISHevenement over de urgentie van 

gendersensitieve gezondheidszorg, het werk van de alliantie 

Gender & Gezondheid en de hoe zij m/vverschillen binnen de 

geestelijke gezondheidszorg probeert te verminderen. Tijdens 

dit jaarlijkse evenement waren 200 participanten aanwezig .

De WISHorganisatie  Women in Science & Healthcare  is 

onderdeel van het Centre for Balanced Leadership en een 

zakelijke community in Brussel. Het centrum organiseert jaar

lijks een evenement voor vrouwen in leidinggevende posities 

binnen de wetenschap en de gezondheidszorg. Hier kunnen 

zij elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen en netwerken binnen 

de sector waar ze werkzaam zijn.

Symposium over sekseverschillen in gezondheid 
en ziekte
Op 19 oktober heeft collega Xanne Visser een presentatie 

gehouden tijdens het ‘Symposium over sekseverschillen in 

gezondheid en ziekte’ aan het VUmc. Dit symposium werd 

georganiseerd voor 150 eerstejaars master geneeskunde

studenten. Tijdens haar presentatie heeft Xanne verteld over 

WOMEN Inc., de thema’s waar de organisatie zich voor inzet 

en specifiek uiteengezet hoe WOMEN Inc. gendersensitieve 

zorg in de afgelopen jaren heeft geagendeerd.

Better Health event
WOMEN Inc. was zondag 26 november 2017 aanwezig met 

een stand op het Better Health Event in de RAI in Amsterdam. 

Er waren 5264 bezoekers bij deze tweedaagse beurs. Bij de 

WOMEN Inc.stand kon men terecht voor informatie over 

m/vverschillen in de gezondheidszorg en onze campagne 

‘Behandel me als een dame’.  

Verder hebben we een talkshow georganiseerd voor circa 220 

bezoekers samen met Isa Hoes en Medina Schuurman over ‘de 

kunst van het mooi ouder worden’. Jannet Vaessen, algemeen 

directeur van WOMEN Inc., interviewde de actrices over hun 

boek ‘Te lijf’. 
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Presentatie Reumazorg Nederland
Op 19 september heeft Xanne Visser een presentatie gege

ven bij de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland in 

Utrecht. Deze vereniging is belangenbehartiger voor mensen 

met reumatische aandoeningen op alle fronten, nationaal en 

internationaal. De vereniging organiseert meerdere malen per 

jaar een themabijeenkomst voor alle ervaringsdeskundigen uit 

hun netwerk. 

Presentatie bijeenkomst over verankering gender 
in gezondheidsonderzoek, ZonMW
Op 3 februari organiseerde ZonMw vanuit het Kennisprogram

ma Gender en Gezondheid een bijeenkomst over verankering 

van gender en sekse in gezondheidszorgonderzoek. Directeur 

Jannet Vaessen heeft op deze bijeenkomst een presentatie 

gehouden over de urgentie van gendersensitieve gezond

heidszorg en heeft ‘s middags  toen de groep uiteen ging in 

subgroepen  de rol van moderator op zich genomen.

Tijdens de middagsessies hebben aanwezigen van subsidie

verlenende instanties (onder andere ZonMw, NWO en  

gezondheidsfondsen) van gedachten gewisseld over welke 

stappen nodig zijn om gendersensitief onderzoek gemeen

goed te laten worden. Het was een bijzonder geslaagde  

middag, vol energie en met zeer inspirerende sprekers,  

waaronder Jannet Vaessen en alliantielid Ineke Klinge.

RESULTATEN VAN DE WERKGROEPEN
De nieuwe structuur van de Alliantie bestond uit vier werk

groepen met een focus op een bepaald aspect van de bevor

dering van gendersensitieve gezondheidszorg in Nederland: 

Onderwijs, Geestelijke Gezondheidszorg, Internationaal, 

Business Case en Kennisontsluiting. Deze werkgroepen vielen 

onder de coördinatie van WOMEN Inc. 

De werkgroep Onderwijs heeft in 2017 de gendersensitieve 

kennis succesvol geïmplementeerd in de curricula van de 

meerderheid van de medische faculteiten. De concrete 

resultaten die dit project heeft opgeleverd, zijn beschreven 

in de rapportage ‘De implementatie van sekse en gender in 

het bachelor curriculum van de acht medische faculteiten in 

Nederland’. 

Daarnaast is er een succesvolle implementatie geweest van 

gendergerelateerde kennis in alle Nederlandse universitaire 

masteropleidingen Klinische Psychologie, Klinische Ontwikke

lingspsychologie en Orthopedagogiek. Ook is een succesvolle 

expertmeeting gehouden in samenwerking met ministerie 

OCW. Doelstelling was om beter zicht te krijgen op het onder

wijsveld, waardoor concrete acties geformuleerd werden die 

implementatie van gender in het onderwijs (bachelor, master, 

post HBO) een stap dichterbij brengt. Tevens organiseerde 

de werkgroep tijdens het Congres Gender en Gezondheid de 

subsessie Gender in het onderwijs: een onderbelicht thema. 

Tijdens deze sessie stond de vraag ‘Hoe wordt de student van 

nu een gendersensitieve arts of psycholoog?’ centraal. 

De werkgroep GGZ is nauw betrokken geweest bij de succes

volle implementatie van gender en sekseverschillen in de 

(nieuwe) zorgstandaarden Depressie, Verslaving en Autisme. 

De werkgroep heeft drie factsheets ontwikkeld: sekse en  

gender bij depressieve stoornissen, sekse en gender bij  

autisme en sekse en gender bij verslaving. 

Daarnaast heeft de werkgroep een start gemaakt met het 

uitgeven van een nieuw handboek gendersensitieve gezond

heidszorg binnen het GGZ werkveld. De kosten voor deze uit

gave vallen buiten de subsidie. Verschijning van het handboek 

wordt mid 2019 verwacht. Op het congres Gender en Gezond

heid organiseerde de werkgroep GGZ een bijeenkomst over 

M/Vverschillen bij autisme, depressie en verslaving. Werk

groepleden Prof. dr. Marrie Bekker, dr. Janneke Zinkstok en  

dr. Liesbeth HallersHaalboom deelden hun laatste inzichten 

op dit thema. 

De werkgroep Internationaal heeft twee presentaties gegeven 

aan de onderzoekers van twee programma’s van ZonMW, om 

een gendersensitieve aanpak bij onderzoek te stimuleren. Op 

5 oktober 2017, is op initiatief van de werkgroep Internationaal, 

de Nederlandse Vereniging Gender & Gezondheid (NVG&G) 

opgericht. Op deze datum is tevens de nieuwe website  

www.genderengezondheid.nl, gelanceerd. De vereniging heeft 

tot doel het bevorderen van een sekse en gendersensitieve 

benadering van ziekte en gezondheid in onderzoek, onderwijs 

en zorgpraktijk, om te komen tot een betere gezondheids

zorg voor vrouwen en mannen. Een dergelijke benadering is 

multidisciplinair en gaat uit van een intersectionele aanpak. 

De vereniging bestaat inmiddels uit 67 leden. Daarnaast zijn de 
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eerste contacten gelegd met andere (internationale) zuster

verenigingen. De NVG&G heeft ook tot doel aan te sluiten bij 

de International Society for Gender Medicine (IGM), waarbij 

ook de internationale zusterverenigingen uit Europa zijn aan

gesloten. 

Tot slot heeft de werkgroep een bijdrage geleverd aan het 

congres Gender en Gezondheid, door een inleiding te geven 

op stellingen over gendersensitieve medicatie. 

De doelstelling van de werkgroep Businesscase was om aan 

te tonen dat er winst te realiseren is in de kwaliteit van leven 

door een snellere diagnose van een hartinfarct bij vrouwen. Bij 

een hartinfarct komt de stof troponine vrij in het bloed en aan 

de hand hiervan wordt gemeten of de patiënt een hartinfarct 

heeft gehad. De waarde van de troponine is substantieel lager 

bij vrouwen dan mannen. Doordat de meting (de afkap

waarde) voor iedereen gelijk is, worden veel hartinfarcten bij 

vrouwen gemist. In de werkgroep is nieuw onderzoek (een 

systematische review) gedaan naar m/vspecifieke versus 

algemeen diagnostische afkapwaarden van cardiaal troponine. 

De review creëert draagvlak om een retrospectief cohort

onderzoek te voltooien. 

Tijdens het Congres Gender en Gezondheid zijn de resulta

ten van deze review gepresenteerd door onderzoeker Dorien 

Kimenai: Hartinfarct bij vrouwen: diagnose op maat. Hierbij 

waren verschillende zorgprofessionals aanwezig. 

Ook heeft de werkgroep zich actief ingezet om inzicht te krij

gen in data van verschillende ziekenhuizen waar wel of juist 

niet specifieke apparatuur wordt gebruikt om de afkapwaarde 

van de troponine bij vrouwen te kunnen meten. Dit heet ‘high 

sensitive troponine testing’. Deze data zijn opgevraagd bij de 

organisatie Vektis, maar er bleek veel weerstand te zijn vanuit 

verschillende zorgverzekeraars om de data beschikbaar te 

maken. Door actieve lobby van verschillende werkgroepleden 

is het uiteindelijk eind 2017 gelukt de data toch te krijgen. 

Door de vertraging rondom het verkrijgen van de data is de 

werkgroep minder ver gekomen met de onderzoeken dan ge

wenst. Wel is ervoor gezorgd dat de eerste inzichten gedeeld 

zijn op toonaangevende plekken binnen de cardiologie en er 

is een breed draagvlak voor een vervolg. 

DEFINITIEVE RESULTATEN ALLIANTIE GENDER & 
GEZONDHEID EN DOORSTART
De afgelopen vijf jaar heeft de Alliantie verschillende door

braken gerealiseerd, waaronder het opnemen van gender

verschillen in het onderwijs en de investering van 12 miljoen 

van het ministerie VWS in meer onderzoek naar de gezond

heid van vrouwen. De doorbraken staan in het rapport, 

waarvan het eerste exemplaar officieel door WOMEN Inc. is 

overhandigd aan Hare Majesteit Koningin Máxima. Daarnaast 

staat ook de doorstart in het rapport beschreven, waaronder 

(1) een project voor optimale kennisdeling met artsen en (2) 

de start van een Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging 

voor Gender & Gezondheid.

De Alliantie Gender & Gezondheid heeft de afgelopen vijf jaar 

voor de volgende doorbraken gezorgd op het gebied van  

gendersensitieve gezondheidszorg:

 

• de opname van genderverschillen in de curricula van het 

medisch en GGZgerelateerd onderwijs;

• de opname van gendersensitieve behandelrichtlijnen in de 

zorgstandaard van de GGZ;

• de start van projecten op het gebied van hart en vaat

ziekten, migraine, angststoornissen en reuma;

• het onderstrepen van het belang van gendersensitieve 

gezondheidszorg in de Emancipatiemonitor;

• de lancering van de Kennisagenda Gender & Gezondheid;

•  de route naar kwaliteitszorg voor iedereen.
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Al jaren beschouwt WOMEN Inc. Beeldvorming als een funda

menteel 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 veranderen. WOMEN 

Inc. zette ook voor dit thema haar formule in en begon in 2016 

met de eerste stap: ontrafelen. Met de steun van het ministerie 

OCW hebben we een onderzoeksproject gestart waarin de 

wetenschappelijke kennis over beeldvorming op een rij werd 

gezet en de winst van de gewenste maatschappelijke veran

dering voor de verschillende stakeholders werd geanalyseerd. 

Masterclass ‘De toekomst van Nederland -  
Hoe kan jij als mediamaker bijdragen aan  
een inclusieve samenleving?’
In 2017 begon WOMEN Inc. aan de volgende stap in haar  

formule: bewustwording. Met de masterclass ‘De toekomst  

van Nederland - Hoe kan jij als mediamaker bijdragen aan 

een inclusieve samenleving?’ op 26 januari presenteerde 

WOMEN Inc. haar bevindingen aan verschillende mediama

kers in het Media en Cultuur LAB Vondel CS met kopstukken 

uit het media landschap. Onder deze kopstukken waren Kim 

Koppenol (RTL Nederland), Marcel Gelauff (NOS Journaal en 

Genootschap van Hoofdredacteuren), Debbie de Wagenaar 

(Bond van adverteerders), Frans Klein (NPO), Daphne Laan 

(Google), Jacqueline Prins (directeur Emancipatie, ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Perre van den 

Brink (VICE). Zij namen de publicatie ‘Beperkt Zicht: de rol van 

mediamakers in beeldvorming’ in ontvangst en committeer

den zich in aanwezigheid van ruim 140 mediamakers om zich 

in te zetten tegen stereotypering in de media.

Naar aanleiding van deze masterclass is de publicatie meer 

dan 500 keer gedownload door mediamakers. Gedurende 

de dag waren we met de hashtag #BeperktZicht trending 

topic en hebben veel mensen mee gepraat op sociale media. 

Daarnaast was er veel persaandacht voor de publicatie en de 

masterclass. 

 

COALITIE BEELDVORMING IN DE MEDIA
In navolging van deze masterclass, is WOMEN Inc. in gesprek 

gegaan met kopstukken uit het medialandschap om geza

menlijk de volgende stap van haar formule te kunnen zetten 

en handelingsperspectieven te ontwikkelen voor mediama

kers in Nederland.

Samen met mediapartijen RTL Nederland, NPO en Vice nam 

THEMA BEELDVORMING
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WOMEN inc. het initiatief om, met steun van het ministerie 

OCW, de ‘Coalitie Beeldvorming in de Media’ te starten. 

Waarom een Coalitie?
WOMEN Inc. wil samen met mediamakers duurzame veran

dering implementeren en toepassen. Het is daarom cruciaal 

de krachten te bundelen en kennis uit te wisselen met sleutel

figuren uit het medialandschap. Door deze samenwerking aan 

te gaan in de vorm van een Coalitie willen we het verander

proces versnellen en verduurzamen. De coalitiepartners 

namen samen het initiatief om de komende twee jaar –  

september 2017 tot en met juni 2019 – tezamen actiepunten 

te formuleren die kunnen worden ingezet om stereotiepe 

beeldvorming tegen te gaan en biasbewustzijn onder  

mediamakers te bevorderen.

De Coalitie zet zich in voor een meer representatieve media, 

zowel op de werkvloer als in hun uitingen. Iedere coalitiepart

ner zet op één van deze twee niveaus een pilot uit waarmee 

verschillende handelingsperspectieven voor mediamakers 

worden ontwikkeld. Dit betreft niet alleen de vooroordelen die 

bestaan over vrouwen en mannen, maar ook de denkbeelden 

over leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische status die een 

vergelijkbare invloed hebben op de kansen van individuen. 

 

Lancering van de Coalitie Beeldvorming  
in de Media
Op 24 oktober 2017 is de Coalitie Beeldvorming in de Media 

gelanceerd na een succesvolle publiekscampagne #Beperkt

Zicht waarmee WOMEN Inc. de maand september heeft 

uitgeroepen tot de ‘Maand van de Beeldvorming’. De lancering 

werd breed opgepakt door de media en werd door verschil

lende opiniemakers als een aanleiding gebruikt om over 

beeld vorming en diversiteit in de media te schrijven. 

Het vervolg
Naar aanleiding van de lancering hebben verschillende me

diaorganisaties zich bij WOMEN Inc. gemeld. In 2018 zullen 

we daarom inzetten op het uitbreiden van de Coalitie met 

nieuwe leden die bereid zijn en intrinsiek gemotiveerd zijn 

om een steentje bij te dragen aan een representatief en divers 

medialandschap. Daarnaast zullen we de coalitieleden helpen 

met de implementatie van de verschillende pilots en organi

seren we expertmeetings rondom hun vragen. Tegelijkertijd 

blijven we in gesprek met mensen die gespecialiseerd zijn in 

dit onderwerp en bouwen daarmee een netwerk met profes

sionals, experts en adviseurs over het thema beeldvorming in 

de media. 

Overhandiging rapport Beperkt Zicht aan (vlnr): Kim Koppenol (RTL Nederland), Marcel Gelauff (NOS Journaal), 

Debbie de Wagenaar (Bond van Adverteerders), Frans Klein (NPO), Daphne Laan (Google), Jacqueline Prins 

(Ministerie OCW), Perre van den Brink (VICE) en Jannet Vaessen (WOMEN Inc.)
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Workshop Beperkt Zicht: de rol van  
mediamakers in beeldvorming
WOMEN Inc. ontwikkelde een workshop op basis van de 

publicatie Beperkt Zicht. Gedurende het jaar hebben we 

deze op verschillende plekken georganiseerd. Zo zijn we 

gevraagd om de workshop te organiseren voor het 35ja

rige jubileum van Stichting Vrouw & Media, voor derdejaars 

studenten van de bachelor Journalistiek aan de Christelijke 

Hogeschool Ede en vierdejaars studenten Commerciële 

Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. 

WOMEN Inc. heeft zich hiermee kunnen profileren als een 

expert op het thema beeldvorming in de media. Vanuit 

deze rol zijn we benaderd voor onder andere een debat 

over beeldvorming en rolpatronen in kinderboeken en een 

presentatie tijdens de kickoff van het unconscious bias 

traject bij de omroep NTR. Daarnaast zijn we benaderd 

door verschillende journalisten en mediapartijen. Zo heb

ben we het modeblad Glamour geadviseerd voor hun ‘All 

Female Issue’, maar heeft WOMEN Inc. ook een bijdrage 

geleverd aan actuele maatschappelijke discussies omtrent 

beeldvorming en representatie van vrouwen.  

CAMPAGNE #BEPERKTZICHT
We hebben ze allemaal: bewuste en onbewuste vooroordelen 

over mannen en vrouwen. Of ze nou zwart of wit, jong of oud, 

homo of biseksueel zijn. Daarom lanceerde WOMEN Inc., 

aan het begin van het nieuwe mediaseizoen, de campagne 

#BeperktZicht. Vooroordelen leiden tot stereotypering en dat 

is een probleem. Stereotypen zijn namelijk niet zozeer onwaar, 

maar ze zijn wel onvolledig. Want ze maken één verhaal tot 

het enige verhaal, met als gevolg dat we deze stereotypen als 

de enige waarheid zien. En daar wil WOMEN Inc. vanaf, want 

het staat gelijke kansen in de weg. 

In het kader van de campagne riepen we september uit tot 

Maand van de Beeldvorming en vroegen alle Nederlanders om 

gedurende die maand éxtra alert te zijn op stereotypering in 

de media. In samenwerking met reclamebureau KesselsKra

mer ontwikkelden we beeldmateriaal en een aantal sprekende 

video’s om stereotypering bloot te leggen. We deelden voor

beelden van krantenkoppen, tvbeelden, foto’s, uitspraken op 

social media met de hashtag #beperktzicht. Vele Nederlanders 

deelden hun voorbeelden met ons. En nog steeds. De hashtag 

#beperktzicht wordt vrijwel dagelijks gebruikt om stereo

typering in de media te delen. 

De campagne haalde een bereik van ruim 1,5 miljoen, een 

engagement van meer dan 100.000 en trok ruim 400.000 

videoviews. In 2018 gaan we door! 

 

BOEKLANCERING IEDEREEN INC.
Op 16 januari 2017 werd het boek gepresenteerd dat Jannet 

Vaessen, algemeen directeur van WOMEN Inc. op verzoek 

van Uitgeverij Prometheus schreef. Naar aanleiding van het 

jubileum van WOMEN Inc. in september 2015 werd Vaessen 

benaderd door de redactie van Prometheus, om een boek 

over haar visie op en inzichten over emancipatie te schrijven. 

Ze kreeg carte blanche over de invulling daarvan en besloot 

al schrijvend de balans op te maken wat een versnelling van 

emancipatie in Nederland in de weg zit. 

Als je thematisch bekijkt waarvoor WOMEN Inc. zich hard 

maakt, de thema’s Geld en Gezondheid, dan zie je tien jaar 

later wel wat vooruitgang, maar die gaat wel heel traag. Het 

opleidingsniveau van meisjes is weliswaar enorm toegeno

men, meisjes zijn nu zelfs hoger opgeleid dan jongens, maar 

dat vertaalt zich nog niet naar een betere financiele positie. 
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De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt gestaag toe, maar 

vrouwen zorgen nog steeds twee keer zo veel in uren als 

mannen en raken steeds vaker overbelast. En de representa

tie van vrouwen, aan de toppen en in de media, stagneert of 

loopt in sommige opzichten zelfs terug. 

Internationaal heeft Nederland in deze tien jaar haar kop

positie op emancipatie ten opzichte van andere welvarende 

landen verloren, we bungelen steeds vaker onderaan lijstjes 

met landen met een veel lager welvaartsniveau. Hoe kan het 

dat emancipatie in Nederland niet opschiet?

In haar boek IEDEREEN Inc. ontrafelt Vaessen een aantal 

mechanismen achter in en uitsluiting die de emancipatie van 

vrouwen en andere minderheden in de weg staan. Ze be

schrijft het psychologische hersenmechanisme van ‘klikken en 

klonen’, waardoor alle mensen steeds onbewust op zoek zijn 

naar mensen die op ons lijken. En waardoor we degenen die 

niet op ons lijken vaak in stereotiepe beelden zien en als ‘de 

ander’ wegzetten. Daarnaast beschrijft Vaessen de historisch 

gegroeide machtsverdeling, die in combinatie met dat hersen

mechanisme tot een hele monotone elitevorming heeft geleid 

en een gemarginaliseerde positie voor degenen met een an

der profiel. Kortom: omdat er mensen met een bepaald profiel 

en uiterlijke kenmerken op machtige posities zit

ten, die zichzelf onbewust aan het klonen zijn en 

onbewust in stereotypen denken, zal een herver

deling van kansen, macht en posities niet vanzelf 

gaan. Aan de hand van persoonlijke en professio

nele ervaringen, missers en wapenfeiten beschrijft 

Jannet Vaessen de formule waarmee WOMEN Inc. 

deze mechanismen een aantal keren succesvol wist 

te doorbreken.

Het boek beschrijft het ongemak om over deze mecha

nismen en onbewuste processen te spreken en conclu

deert dat we er simpelweg de juiste woorden nog niet 

voor hebben. ‘Discriminatie’ gaat over bewuste uitsluiting 

op basis van uiterlijke kenmerken, dat is strafbaar en dat 

woord werkt niet om onbewuste processen te bespreken. 

Daarom (her)introduceert Vaessen een aantal woorden, 

zoals bias (onbewuste uitsluiting) en het woord inclusiviteit, 

dat bewuste insluiting betekent. Het is een ‘makkelijk boek 

over een moeilijk onderwerp’, zo concludeerde de eerste lezer. 

Het onderwerp sociale ongelijkheid staat namelijk bij velen 

nog niet hoog op de agenda en wordt gebagatelliseerd. Soci

ale ongelijkheid groeit, niet zozeer doordat de achterblijvers 

armer worden, maar doordat de gevestigde orde privileges 

stapelt, zij vergroten de kloof. De inspanning om die kloof te 

verkleinen zou dus vanuit de elite moeten komen en dat is 

voor velen een ‘inconvenient truth’, zo merkte Vaessen ook 

in alle gesprekken rondom haar boek. Daarom schiet eman

cipatie in Nederland dus niet op. Pas als mensen in verant

woordelijke posities erkennen dat zij onbewuste vooroordelen 

hebben, kunnen we emancipatie gaan versnellen. 

IEDEREEN Inc. kon het hele jaar lang rekenen op veel aan

dacht in pers, in onder meer Parool, Trouw, Volkskrant, BNR, 

VPRO, Brainwash, RTL live. Vaessen werd uitgenodigd voor 

spreekbeurten in gemeenten, bij politieke partijen, bij institu

ten en op festivals. 



27 NETWERKEN

Het netwerk van WOMEN Inc. bestaat uit een groeiende groep 

vrouwen en mannen, van verschillende leeftijden, opleidings

niveaus en culturele achtergronden. Ons netwerk ondersteunt 

ons werk door onze boodschap te verspreiden, de campagnes 

te steunen en onze evenementen te bezoeken. Daarnaast 

werkt WOMEN Inc. Voor de thema’s Geld, Gezondheid en 

Beeldvorming samen met professionals  al dan niet in een 

alliantie  die ons inhoudelijk en/of financieel steunen.

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 

programma’s als onderdeel van door derden georganiseerde 

evenementen om een ‘nieuw’ publiek te ontmoeten, zoals 

onze aanwezigheid op de Huishoudbeurs, de Gezondheids

beurs en de Vrouw&Carrière beurs.

Ook is de landelijke aanwezigheid van WOMEN Inc. dit jaar 

opnieuw verder verstrekt door het programma aanTafel. 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! Het programma is een 

zelforganiserend systeem waarbij vrouwen zich kunnen aan

melden voor een van de drie gratis gesprekken in hun buurt. Om 

deze verspreiding over het hele land te stimuleren, organiseerde 

WOMEN Inc. speciale trainingsdagen waarbij vrouwen worden 

opgeleid tot gespreksleider van deze drie gesprekken. Met als 

doel dat zij daarna in hun regio of buurt deze gesprekken kun

nen inplannen en vrouwen zich daarvoor kunnen aanmelden. 

In 2017 hebben we 6 trainingsdagen voor nieuwe gespreks

leiders georganiseerd, waarmee 124 nieuwe gespreksleiders 

getraind zijn, die in het hele land aanTafel gesprekken orga

niseren. Van Groningen tot Maastricht en van Enschede tot 

Amsterdam. In het hele land schuiven vrouwen aan om  

te praten over doel, lef en netwerk. Het totaal aantal gespreks

leiders ligt nu op 795, verspreid over heel Nederland. 

Dit jaar hebben we voor het eerst ook PitStops georgani

seerd; terugkomdagen voor bestaande gespreksleiders om de 

energie en motivatie te blijven voeden. We deden dit in onder 

andere Amsterdam, Utrecht, Eindhoven. Ook hebben we hier 

feedback opgehaald om aanTafel zo gebruiksvriendelijk en  

effectief mogelijk te faciliteren.

NETWERKEN
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Een heel concreet voorbeeld is de ontwikkeling van een ver

nieuwde aanTafel website als een uitkomst van de feedback 

verkregen uit de PitStops.

Ook hebben we dit najaar netwerkavonden georganiseerd  

in Den Haag, Eindhoven en Groningen, waarbij vrouwen met 

elkaar in gesprek gingen aan de hand van de aanTafel metho

dieken. Hiermee versterken we ons landelijke netwerk.

Ook haken we met aanTafel steeds vaker aan bij landelijke 

beurzen en evenementen zoals de vrijheidsmaaltijd op 5 mei, 

de Vrouw&Carrierebeurs en het festival in Apeldoorn op  

Internationale Vrouwendag. 

In 2017 bereikten we 138.944 vrouwen met #aanTafel op onze 

sociale media kanalen. Het bezoekersaantal op de website 

dit jaar was: 11.482 en ons mediabereik via free publicity 

artikelen en (radio) interviews is 323.721 personen voor een 

totale mediawaarde van €21.246,44. In 2017 hebben er 163 

geregistreerde aanTafel gesprekken plaatsgevonden. In totaal 

waren er 834 deelnames aan aanTafel in 2017, door 634 unieke 

deelnemers. Dit betekent dat er ook vrouwen zijn die vaker per 

jaar meedoen aan aanTafel. 

WOMEN Inc. team met regionale ambassadeurs
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Ambassadeurs
WOMEN Inc. beschikt sinds de zomer van 2016 over een 

netwerk van lokale ambassadeurs. Vrouwen van alle leeftijden, 

met verschillende culturele achtergronden en uit allerlei disci

plines, die de verbinding met lokale en regionale initiatieven, 

doelgroepen en geluiden kunnen leggen. Deze ambassadeurs 

gaan met vrouwen in gesprek om enerzijds kennis te versprei

den, maar nog belangrijker om op te halen wat er leeft onder 

vrouwen in hun regio. Op deze manier weet WOMEN Inc. wat 

vrouwen in hun dagelijks leven bezighoudt en kan zij haar 

aanbod verder ontwikkelen en verbeteren. 

De Ambassadeurs zijn aanwezig bij regionale vrouwen evene

menten, leggen verbindingen met lokale welzijns en vrou

wenorganisaties, zijn lokale coordinator van aanTafel en staan 

in contact met de honderderden vrijwillige gespreksleiders 

in het land. Ook organiseren ambassadeurs zelf evenemen

ten voor de vrouwen in het land, zoals een Netwerkavond in 

Den Haag, Groningen of Eindhoven of een vrouwenfestival 

op 8 maart Internationale vrouwendag in Apeldoorn. De 

WOMEN Inc. ambassadeur daar ter plaatse merkte op dat er 

niets gebeurde op internationale vrouwendag en wilde daar 

verandering in brengen. Zie daar de eerste editie van het Inter

nationale vrouwendag festival, opgezet in samenwerking met 

lokale welzijns en vrouwenorganisaties. Ambassadeurs geven 

presentaties over de thema’s van WOMEN Inc. en in de vorm 

van aanTafel gaan ze in gesprek met de vrouwen om hen na te 

laten denken over hun eigen leven en de positie waarin ze zit

ten. Is die zoals ze willen dat die is of zouden ze als ze onein

dig lef hebben het eigenlijk anders inrichten? 

Vrijwilligers
Net als voorgaande jaren groeide de groep vrijwilligers, ‘tafel

buddies’ en gespreksleiders in 2017. Met de start van een reeks 

nieuwe tafelgesprekken voor het landelijke programma De

tafel van één zijn er nieuwe vrouwen getraind om de deel

nemers te ondersteunen en te begeleiden. Deze groep  

vrij willigers wordt aangestuurd door Jump Movement, de  

gemeenten en WOMEN Inc. en is van onschatbare waarde 

voor het project. De vrijwilligers zijn gemotiveerd de deel

nemende 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 2017 door  

het hele land (Leiden, Roermond, Apeldoorn, Den Bosch,  

Assen, Utrecht) gespreksleiders getraind om zelf Doel, Lef en 

Netwerkgesprekken te organiseren met vrouwen binnen en 

buiten hun netwerk. Deze vrouwen zijn vaak geinteresseerd 

om vaak ook meer voor WOMEN Inc. te willen doen. Zij zijn 

onmisbaar bij veel van de evenementen van WOMEN Inc., 

zoals voor het bemannen van stands op de Huishoudbeurs  

of ter assistentie bij ons grote landelijke congres over gender

sensitieve zorg.

Funding Mothers
WOMEN Inc. zette dit jaar actief in 

op het uitbreiden van het Funding 

Mothers netwerk. Zo vond onder

meer in juni het jaarlijkse Funding 

Mothers diner plaats in Hotel 

Arena en in november een inspi

rerende filmavond in het Filmhuis 

Den Haag. Met de steun van onze 

bestuursleden en de zeer betrok

ken ambassadeurs Maya Meijer

Bergmans en Corinne Heijn wisten 

we 20 nieuwe Funding Mothers 

aan ons te verbinden.



30BESTUUR & ORGANISATIE

Stichting WOMEN Inc. wordt bestuurd door een ervaren 

vijfkoppig bestuur met Carolien Gehrels als bestuursvoorzitter. 

De overige bestuursleden zijn Sandra Dol, Yasemin Tümer, Frits 

Spangenberg en Michael Kembel. Binnen WOMEN Inc. zijn 

volgens de Code van goed bestuur de functies ‘besturen’ en 

‘toezicht houden’ vanuit de historie bij het bestuur onderge

bracht. Het onbezoldigde bestuur van WOMEN Inc. vergadert 

vier maal per jaar, afgezien van ingelaste bestuurscommis

sievergaderingen 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. Ma

naging director Christine Swart en manager Financiën & Part

nerships Nienke Hagenbeek waren verantwoordelijk voor het 

dagelijks aansturen van het WOMEN Inc.team, het financiële 

beleid, het HRbeleid en de strategiebepaling van de campag

nes en activiteiten. Samen met Jannet Vaessen vormen zij het 

managementteam.

  

De functies en nevenfuncties die de bestuursleden in 2017 

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 

 Lid van Council Creatieve Topsector

 Vicevoorzitter Platform Urban Regeneration (DB Platform 

Stedelijke Vernieuwing)

 Bestuurslid bij Stichting Vrienden van de Amsterdamse Politie

 Bestuurslid bij Het Blauwe Fonds

 Lid van de Raad van Toezicht van het Koninklijk  

Concertgebouw Orkest

 Voorzitter van de stichting “Meer Muziek in de Klas”

 Lid van de Raad van Advies van de ASN Bank

 Bestuurslid van de Stichting Grote Kerk Veere

 Bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds

BESTUUR & ORGANISATIE
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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  

(tot 1 december 2017)

 Bestuurder bij Stichting Restaurant de Smoeshaan  

(tot 1 september 2017)

 Lid van Raad van Advies bij Forteiland Pampus  

(tot 1 september 2017)

Yasemin Tümer
 Voorzitter UnitedSuccess Foundation

 Lid van Raad van Commissarissen UW Holding

 Voorzitter Raad van Toezicht Akoesticum

 Investeerder in vrouwelijk ondernemerschap, Angel  

Investment, Next Women Crowdfund

Sandra Dol 
 Inlezer CBB

Michael Kembel
 Algemeen directeur / partner Antaurus

 Raad van Advies The Other Network (tot december 2017)

Governance en integriteit 
In 2017 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 15 medewerkers (gelijk aan 

13,3 fte) met een vast contract of een contract voor bepaalde 

tijd. Eind 2017 waren er in totaal 18 medewerkers en 1  

stagiaire (gelijk aan 15,5 fte) in dienst. Deze stijging in fte’s had 

te maken met de ontwikkeling van twee nieuwe functies bin

nen de organisatie: een Medewerker Partnerships & Finance en 

een Coördinator Strategie & New Business. Ook is gedurende 

het jaar bewust gekozen voor het behouden van een vaste 

pool van freelance productiemedewerkers en projectleiders 

die flexibel inzetbaar zijn voor specifieke projecten. 

Om de ‘next generation’ kennis te laten maken met onze  

missie hebben drie stagiaires het afgelopen jaar ervaring  

opgedaan op de afdelingen Communicatie en Redactie.

Het verzuimpercentage in 2017 was 2,9%, wat overeenkomt 

met 170 dagen. Er was bij twee medewerkers sprake van  

langdurig verzuim wegens burnout verschijnselen. Deze  

medewerkers zijn in behandeling bij de bedrijfsarts en volgen 

een reintegratietraject via Zorg van de Zaak. Voor de per

soonlijke ontwikkeling van het team was ook dit jaar budget 

beschikbaar voor opleidingen en trainingen. Zo heeft het hele 

team een training in communicatiestijlen gevolgd, met een 

vervolg in januari 2018. 
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PARTNERSHIPS & FINANCIËN 

Stichting WOMEN Inc. heeft in 2017 veel tijd en energie ge

stoken in het realiseren van nieuwe partnerschappen voor de 

komende jaren. Een van de redenen hiervoor was de bekend

making van ministerie OCW over de huidige regeling voor 

instellingssubsidies vanuit Directie Emancipatie die met in

gang van 2018 een nieuwe vorm gaat krijgen. Het bestuur en 

MT hebben daarom met elkaar besloten om dit jaar bewust 

te investeren in de professionalisering van WOMEN Inc. door 

meer ervaren personeelsleden in dienst te nemen en ons te 

richten op de aanvraag voor twee grote instellingssubsidies 

bij het ministerie OCW voor de periode 2018 tot en met 2022 

en diverse partnerschappen vanaf 2018 op onze thema’s. Dit 

verklaart ook het uiteindelijke resultaat van 2017.

Nieuwe subsidieregeling ministerie OCW
Begin 2016 kondigde ministerie OCW aan dat de subsidie

regeling gender en LHBTIgelijkheid een nieuwe invulling 

zou krijgen met ingang van 2018. Maatschappelijke organi

saties werkzaam binnen het domein van vrouwen en LHBTI

emancipatie, belangenorganisaties, netwerkorganisaties, 

onderzoeks en kennisinstituten, bibliotheken en erfgoedcol

lecties kregen de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden 

te vormen rondom een van de strategische langetermijn 

doelstellingen van het emancipatiebeleid. Bedoeld om samen 

met het ministerie vanuit een strategische partnerschap voor 

de komende vijf jaar beweging en impact te realiseren op een 

van de thema’s binnen het emancipatiebeleid.

Na een verkenningsfase op mogelijke samenwerkingspartners 

en passende thematiek diende WOMEN Inc. eind februari 

2017 als penvoerder twee aanvragen in voor een strategisch 

partnerschap; de Alliantie Gezondheidszorg op maat, een 

samenwerkingsverband samen met Rutgers en COC Neder

land op de langetermijn doelstelling van het realiseren van 

gender en LHBTIgelijkheid binnen de gezondheidszorg. 

En als tweede de Alliantie Samen werkt het!, een samenwer

kingsverband samen met Bureau Clara Wichmann, Movisie, 

Nederlandse Vrouwen Raad en WO=MEN op de langetermijn 

doelstelling van het doorbreken van stereotiepe beeldvor

ming en het bevorderen van gelijke posities van vrouwen 

en mannen op de arbeidsmarkt, op gebied van inkomen en 

onbetaalde zorgtaken.

Een belangrijk onderdeel van deze aanvraag was het aanle

veren van een Theory of Change met een visuele en narra

tieve uitwerking van de veranderstrategie van deze nieuw te 

vormen allianties. Op 24 april 2017 werd bekend dat  van de 
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in totaal 17 aanvragen  onze allianties twee van de acht ge

selecteerde allianties waren die doorgingen naar de volgende 

selectieronde. Onze alliantieaanvragen bleken zelfs met 

respectievelijk 105 en 100 punten de hoogst beoordeelde van 

alle aanvragen. Dat was geweldig nieuws! 

Dit betekende meteen ook dat penvoerder WOMEN Inc. 

samen met haar alliantiepartners aan de slag kon gaan om 

voor 20 september 2017 een uitgewerkt activiteitenplan voor 

de eerste twee jaar in te dienen, in lijn met de geformuleerde 

veranderpaden binnen onze Theory of Change. Dat koste dus 

ook veel tijd voor onderlinge afstemming en het schrijven van 

het activiteitenplan.

 

Al met al was deze hele voorbereidings en aanvraag periode 

vanaf de zomer 2016 tot en met 20 september 2017 een 

intensieve tijd voor alle betrokken partners, maar tegelijkertijd 

ook zeer leerzaam en vruchtbaar. Nooit eerder hadden we 

zoveel tijd vrijgemaakt om elkaars organisaties beter te leren 

kennen, om te luisteren naar de verschillende analyses en 

ambities op deze specifieke thema’s en met elkaar te inventa

riseren hoe we elkaar kunnen versterken en aanvullen binnen 

een nieuw te vormen samenwerkingsverband. Gelukkig was 

deze geïnvesteerde tijd en energie niet voor niets geweest. 

Op 11 december 2017 ontvingen we uiteindelijk de subsi

diebeschikking voor een instellingssubsidie aan de Alliantie 

Gezondheidszorg op maat en de Alliantie Samen werkt het!, 

beide voor de periode 2018 tot en met 2022 met ieder een 

totale bijdrage van € 4.000.000,. We kunnen in 2018 dus  

officieel van start!

Resultaat & partnerschappen
WOMEN Inc. werkt volgens de Richtlijn 650 Fondsen

wervende instellingen en rapporteert op vijf inkomstenca

tegorieën binnen de jaarrekening: baten van particulieren, 

baten van vermogensfondsen, baten van loterij organisaties, 

baten van subsidies van overheden en baten als tegenpres

tatie voor de levering van producten en/of diensten. WOMEN 

Inc. begon het jaar 2017 met jaarbegroting van € 2.082.679 

met daarbinnen een nog te werven deel van € 595.000. 

Uiteindelijk sloten we het jaar af met een negatief exploitatie

resultaat van € 120.030. 

De totale baten in 2017 bedroegen € 1.765.633 in vergelijking 

met € 2.440.491 in 2016. 

Een specificatie van de batenkant in 2017 ziet er als volgt uit: 

•  € 826.262 afkomstig van subsidies van het ministerie van 

OCW voor de basissubsidie vanuit de kennisinfrastructuur, 

Alliantie Gender & Gezondheid, Project & Coalitie Beeld

vorming en het Project WerkZorgBerekenaar. 

•  € 209.491 afkomstig van vermogensfondsen, zoals Bernard 

van Leer Foundation en Instituut Gak.  

•  € 560.000 afkomstig van de Nationale Postcode Loterij 

met de jaarlijkse bijdrage van € 500.000 inclusief een klein 

doorgeschoven deel vanuit 2016.

•  € 128.026 afkomstig van diverse partnerships met bedrijfs

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

WOMEN Inc. producten en/of diensten als tegenprestatie

•  € 41.854 afkomstig vanuit particulieren donaties (Funding 

Mothers programma) en bedrijfssponsors (Funding  

Partners).

We zagen dat in 2017 de baten als tegenprestatie voor de 

levering van diensten en/of producten terug liepen. Dit werd 

veroorzaakt doordat enkele partnerships afliepen vanwege 

het projectmatige karakter van de samenwerking rondom 

bijvoorbeeld het programma als De tafel van een. Alleen de 

gemeenten Harderwijk, Nijmegen en Capelle aan den IJssel 

gingen door. Ook was er dit jaar geen partner te vinden voor 

het I love pensioenprogramma. 

Gelukkig waren er dit jaar ook nieuwe samenwerkings

projecten die van start gingen voor de periode 2017 tot en 

met 2019, zoals de Coalitie Beeldvorming in de media als 

vervolg op het eerdere onderzoeksproject over beeldvorming. 

Met de steun van Instituut Gak kon in het najaar begonnen 

worden met het nieuwe tweejarige project Vitaliteit op de 

werkvloer, een onderzoeksproject in samenwerking met 

Vumc gericht op de effecten van zwangerschap en overgang 

op de werkvloer. Tevens konden we dit najaar starten met 

de ontwikkeling van een nieuwe coalitie met bijpassende 

campagne op het onderwerp migraine, een samenwerkings

verband met het Migrainefonds, de Vereniging Nederlandse 

Hoofdpijn Centra en de Nederlands Hoofdpijn vereniging, 

met steun van Novartis. Halverwege 2018 zullen we deze 

nieuwe campagne lanceren. Het blijkt dat meer dan 2 miljoen 

Nederlanders leven met deze hersenziekte en vrouwen heb

ben drie keer zo vaak last van migraine als mannen. Deze 

ziekte heeft een groot effect op hun (werkende) leven. 
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Nationale Postcode Loterij 
Naast onze projecten en partnerschappen op onze thema’s is 

WOMEN Inc. ook één van de vaste beneficiënten van de Nati

onale Postcode Loterij met een vaste bijdrage van  

€ 500.000 per jaar. 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 meer dan  

2,8 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers 

maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en 

steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks 112 goede

doelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode  

Loterij is ruim 5,5 miljard euro aan mens en natuur geschon

ken.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 aan

bod te ontwikkelen om hen te versterken. Naast het verster

ken van de vrouwen zelf, achterhaalt WOMEN Inc. ook welke 

externe belemmeringen hierbij een rol spelen. Op deze manier 

kunnen we met 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 zijn in 2017 naast onze reguliere lobby

actviteiten op onze thema’s ook de volgende activiteiten 

gefinancieerd: het programma met regionale ambassadeurs, 

de organisatie van aanTafel gesprekken en vrouwenbijeen

komsten in het land, de ontwikkeling van de publiekscam

pagne over stereotypering in de media (#BeperktZicht) en een 

bijdrage aan het project Vitaliteit op de werkvloer gericht op 

het onderzoeken van de effecten van zwangerschap en over

gang op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Tevens konden 

we via onze relatie met de Nationale Postcode Loterij ook een 

keer aanschuiven bij RTL Live om over Aantafel te praten. Juist 

deze bijdrage van de Postcode Loterij maakt dat WOMEN Inc. 

doelstellingen en een strategisch beleidsplan kan opstellen 

voor de inhoudelijke langere termijndoelen gericht op het 

bevorderen van sociale cohesie en gelijkheid in Nederland.
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Uitbreiding Funding Mothers netwerk 
Na de start van het nieuwe donateursprogramma in 2016 lag 

dit jaar de focus op het verder uitbreiden van het netwerk  

van Funding Mothers en het benaderen van bedrijven die als 

Funding Partner zich aan WOMEN Inc. willen verbinden.  

Dit resulteerde in drie nieuwe Funding Partners, te weten  

Alliander, Nuon en KplusV die zich inzetten voor het bevor

deren van ‘gender equality’ in Nederland. Eind 2017 telde het 

Funding Mothers netwerk 36 betrokken vrouwen die staan 

voor verandering en geloven in de aanpak van WOMEN Inc. 

Het werven van nieuwe Funding Mothers gaat helaas wel 

langzamer dan in eerste instantie was gedacht. Het kost veel 

tijd en energie om uiteindelijk nieuwe donateurs aan ons te 

verbinden. Financieel gezien is het totaal aan toegezegde  

donaties (middels periodieke schenkingen of meerjarige  

donaties) voor de periode 2018 tot en met 2021 nu € 68.820. 

Om verdere groei te kunnen realiseren is het nodig om te 

investeren in extern advies bij de huidige wervingsstrategie  

en het organiseren van extra ondersteuning voor het relatie

beheer en de administratieve afhandeling. 

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

meen 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 

2017 is 96,66 % ten goede gekomen aan de primaire doelstel

ling 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 bijeenkomsten die 

WOMEN Inc. in opdracht of vanuit een partnership heeft  

georganiseerd, zijn primair vanuit deze doelstelling vervuld  

en mogen daarom meegerekend worden bij de primaire doel

stelling. Hiermee behoudt WOMEN Inc. de ANBIstatus.

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 vorig jaar 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. Deze zal 

volgend jaar weer opnieuw onder de loep genomen worden.

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

vaste personeelscontracten) gedurende de laatste jaren is  

vanuit de risicoanalyse berekend wat de hoogte zou moeten 

zijn van de reserve om minimaal zes maanden te kunnen  

blijven voldoen aan alle financiële verplichtingen. Eind 2017 

is de continuiteitsreserve ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van vorig jaar. Deze reserve ad € 120.392 is bedoeld om de 

continuiteit en groei van de stichting te kunnen waar borgen. 

Door het negatieve resultaat is € 120.030 in mindering  

gebracht op de algemene reserve. Deze resulteert nu in  

€ 645.635, daar waar deze eind 2016 nog € 765.665 was.  

Voor de interne financiële processen wordt nauwlettend en 

structureel gemonitord op het correct naleven van de richt

lijnen 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 sa

menwerkingen 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, maatschap

pij kritische persaandacht en het doelgericht verbinden van 

netwerken. Directeur en managementteam bewaken dat ge

durende het jaar, ook in gesprekken met partners en opdracht

gevers. In 2017 is dan ook geen sprake geweest van reputatie

risico of schade van één van de partners, of van WOMEN Inc.
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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
Nationale Gezondheidsbeurs

Programma Huishoudbeurs

Better Health event

Programma Dress Red Day

Presentatie bij De schoonheidssalon

Programma Vrouw & Carrierebeurs

Programma Brainwash festival

Boekpresentatie IEDEREEN Inc

Workshop Onderhandelen

Workshop Work-Life Challenge

Workshop LinkedIn

Workshop Beleggen

Training Regel jouw financien

De tafel van een - aantal unieke deelnemers 

AanTafel - aantal getrainde gespreksleiders

AanTafel - aantal unieke deelnemers

Ambassadeurs bijeenkomsten

Funding Mothers netwerkdiners

1.823

7.097

1.161

14.163

300

1.200

2.000

500

400

1.000

150

100

105

16

37

45

12

200

124

634

30

128

1200

658.153

83.395

168

17

36

26.644

68.566

5.563

103.314.743

15,5 fte

BEREIK ONLINE TOOLS 
Online tool: I love pensioen stappenplan

Online tool: verkiezingsscan

Online tool: WerkZorgBerekenaar 

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 
Bereik Facebook Live She means business

CAMPAGNE I LOVE PENSIOEN 
Bereik Facebook Live Pensioen3daagse

CAMPAGNE BEHANDEL ME ALS EEN DAME
Mediabereik

Mediawaarde - free publicity

Mediabereik van Congres Gender & Gezondheid

Mediawaarde van Congres Gender & Gezondheid

CAMPAGNE IK BEN ER EVEN NIET
Online bereik (Twitter, Facebook, LinkedIn)

CAMPAGNE AANTAFEL
Website (gemiddeld aantal unieke bezoekers per mnd) 

Mediabereik

Mediawaarde

CAMPAGNE WERKZORGBEREKENAAR
Online bereik

Mediabereik

Mediawaarde - free publicity

CAMPAGNE #BEPERKTZICHT EN DE COALITIE 
Mediawaarde campagne Beperkt Zicht

Mediabereik campagne Beperkt Zicht

Mediawaarde Coalitie beeldvorming in de media

Mediabereik Coalitie beeldvorming in de media

Mediawaarde publicatie Beperkt zicht

Mediabereik publicatie Beperkt zicht

52.905

6.559

 

800.000

120.000

42.847.677

€ 249.072

176.106

11.482

323.721

€ 21.246

2.953.374

30.123.606

€ 600.219

€ 127.124

2.151.015

€ 102.681

27.206.547

€ 71.633

8.851.006
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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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