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De visie en missie van WOMEN Inc. zijn helder: WOMEN Inc. 

is het agenderend netwerk dat namens steeds meer vrouwen 

spreekt en dat de kansen voor vrouwen vergroot. De focus op 

de thema’s geld en gezondheid werd in 2014 verder uitgewerkt 

en voor het eerst met eigen onderzoek onderbouwd. 

WOMEN Inc. investeerde in verbinding door het oprichten 

van de Alliantie Gender & Gezondheid en de Werkgroep 

Zorgen voor Anderen en het realiseren van diverse strategische 

partnerships. Door de verschillende WOMEN Inc. activiteiten 

zoals workshops, netwerktafels en evenementen konden tevens 

vele vrouwen zichzelf en elkaar versterken. Daarnaast heeft 

WOMEN Inc. veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 

nieuwe netwerkfunctionaliteiten voor de website en de social 

media strategie gericht op interactie met de achterban. 

De 100 vrouwen - levende statistiek ‘voor alle 
vrouwen’
In de aanloop naar Internationale Vrouwendag stelde WOMEN 

Inc. een panel samen met ‘alle vrouwen van Nederland’. Op 

basis van de CBS-cijfers werd een representatieve groep van 

100 vrouwen bij elkaar gezocht. Dit panel vormde een ‘levende 

statistiek’, die zowel live als online gepeild kon worden. Zo kon 

WOMEN Inc. letterlijk namens alle vrouwen van Nederland 

spreken. Tijdens het jaarlijkse maart-event in 2014 werd een 

eerste live peiling gehouden over het thema geld. Wat belet 

vrouwen om financieel goed voor zichzelf te zorgen? De 

cijfers en verhalen van de 100 vrouwen lieten de motivatie 

van de vrouwen achter de cijfers scherp zien. Veel vrouwen 

laten onbetaalde zorg voor gaan op betaald werk. Ook geven 

veel vrouwen aan, dat zij geleidelijk minder zijn gaan werken, 

omdat hun partner meer verdient dan zij.

Eerste Publiekscampagne - loonverschil
Deze peiling over het thema geld vormde de basis voor 

WOMEN Inc.’s allereerste landelijke publiekscampagne, het 

onderwerp loonverschil. In Nederland bestaat er nog steeds 

17,6% loonverschil tussen vrouwen en mannen. Dit verschil 

loopt maar een procent per jaar terug.

Door reclamebureau KesselsKramer werd dit beeldend vertaald 

in de prikkelende zin: WAAR IS MIJN €300.000,-? Er werd 

een online test ontwikkeld, waarmee vrouwen hun eigen 

loonverschil konden uitrekenen. Posters, advertenties, een 

online filmpje, workshops onderhandelen en heel veel 

media-aandacht, zorgden in no time voor een ongekende 

belangstelling voor dit taaie onderwerp. Zowel door het 

aantal mensen dat bereikt werd, als door maatschappelijke 

beweging die de campagne op gang bracht.

Met deze publiekscampagne richtte WOMEN Inc. zich voor 

het eerst op het grote publiek. Maar achter de schermen bleef 

ze zich ook richten op de stakeholders die dit onderwerp 

maatschappelijk in beweging konden brengen. Politici 

werden geactiveerd, door in mei met een bad vol geld op 
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stimuleren van een gendersensitieve gezondheidszorg. In 

mei 2014 kreeg de Alliantie Gender & Gezondheid de 

gevraagde ondersteuning van het Ministerie van OCW. Zo kon 

deze alliantie van stakeholders op het gebied van onderwijs, 

onderzoek en bewustzijn, verschillende activiteiten opzetten 

om een impuls te geven aan gendersensitieve gezondheids-

zorg.

In alle universitair medisch centra (UMC) van Nederland is 

een onderwijstraject ingezet onder leiding van prof. dr. Toine 

Lagro-Janssen. Op het gebied van geestelijke gezondheid 

loopt er een onderwijstraject bij universiteiten met psycho-

logieopleidingen, onder leiding van prof. dr. Marrie Bekker. 

ZonMw is gestart met het opstellen van een kennisagenda. 

WOMEN Inc. richt zich op het bewustzijn bij professionals 

met een tour langs UMC’s en heeft veel aandacht gekregen 

in zowel de vakpers als in de reguliere media. In oktober 2014 

ontving de Tweede Kamer een brief van minister Schippers 

waarin ze schreef dat zij het belang van de aandachtspunten 

van de Alliantie onderschrijft en ‘activiteiten van de Alliantie 

zal blijven faciliteren en met belangstelling volgt’.

het Binnenhof in Den Haag te gaan staan. Dit leidde tot 

uitspraken van ministers, kamerleden en de minister-president. 

Tweede Kamerlid Keklik Yücel diende een initiatief-wetsvoorstel 

in, om ondernemingsraden hun bedrijven beter op loon-

verschil te laten monitoren. Tijdens een talkshow op de 

Zuidas, samen met het College voor de Rechten van de 

Mens, werd met werkgevers kennis uitgewisseld over de 

do’s & don’ts om loonverschil terug te dringen.

Erkenning werkwijze WOMEN Inc. - Alliantie 
Gender & Gezondheid
In 2014 heeft WOMEN Inc. haar werkwijze voor sociale 

verandering verder door ontwikkeld. WOMEN Inc. gaat altijd 

op dezelfde manier te werk: rondom een thema stelt ze een 

gezamenlijk doel dat de kansen voor vrouwen vergroot. 

Daarna wordt de weg er naar toe geanalyseerd. Alle 

stakeholders worden benaderd en zij formuleren welke rol 

zij willen spelen in deze gewenste verandering.

Ook de Alliantie Gender & Gezondheid, waar WOMEN Inc. 

penvoerder van is, gaat zo te werk. Het is een gelegenheids-

coalitie van professionals met één gezamenlijk doel: het 
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In december verscheen de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor 

met daarin een, op verzoek van de Alliantie, ingelast hoofdstuk 

over Gezondheid. Daaruit wordt duidelijk dat er inderdaad 

grote verschillen tussen vrouwen en mannen zijn op 

gezondheidsgebied: vrouwen leven weliswaar langer, maar 

in significant minder goede gezondheid.

Landelijke dekking - De doorontwikkeling van 
De Tafel van één 
Eind 2014 eindigde het subsidietraject van het Ministerie van 

OCW voor De tafel van één, de landelijke aanpak van 

WOMEN Inc. om de participatie van vrouwen in het hele land 

te ondersteunen. In 14 gemeenten zijn de afgelopen drie jaar 

duizenden vrouwen geactiveerd en een aanzienlijk deel van 

hen heeft concrete stappen naar (betaald) werk of opleiding 

gezet. Gezien het succes van deze aanpak heeft WOMEN Inc. 

in 2014 de methodiek door ontwikkeld om deze te kunnen 

blijven aanbieden aan gemeenten. Sinds oktober 2014 staat de 

methodiek De tafel van één in de etalage van WOMEN Inc. en 

eind 2014 hadden reeds 7 gemeenten interesse getoond.

Groei online WOMEN Inc. Netwerk
WOMEN Inc. vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor 

vrouwen in heel Nederland. Naast een goed gevulde activi-

teitenkalender is daarom ook geïnvesteerd in een actief on-

line beleid om verschillende vrouwen via de sociale media aan 

te spreken. Eind 2014 werd WOMEN Inc. voor het eerst in haar 

bestaan ‘trending topic’ met #beeldvorming. Ook werd een 

aantal nieuwe functies voor de website ontwikkeld: Podium, 

Prikbord en aanTafel, die volgend jaar worden gelanceerd. 

Daarop kunnen vrouwen op elk moment het WOMEN Inc. 

Netwerk gebruiken om zichzelf zichtbaar te maken en vraag 

en aanbod uit te wisselen. Eind 2014 zijn er meer dan 50.000 

vrouwen uit het hele land bij WOMEN Inc. aangesloten.

Bestuurswissel
Ook bestuurlijk was WOMEN Inc. volop in ontwikkeling: per 1 

september traden drie nieuwe bestuursleden aan: Sandra Dol, 

Frits Spangenberg en Yasmine Tümer. Twee bestuursleden 

van het eerste uur namen afscheid: Christa Compas en Agnes 

Jongerius. Bestuurslid Lizzy Venekamp nam ad interim het 

voorzitterschap van Agnes Jongerius over, en zal dat tot begin 

2015 vervullen. Met het commitment van deze drie nieuwe 

professionals en twee nieuwe professionals die in het voorjaar 

van 2015 zullen volgen, ziet WOMEN Inc. het behalen van 

haar lange termijndoelen met vertrouwen tegemoet. Bestuur, 

managementteam en team zullen samen zorgen dat steeds 

meer vrouwen via WOMEN Inc. zichzelf en elkaar kunnen 

versterken en zo de kansen vergroten van alle vrouwen van 

Nederland.

JANNET VAESSEN
Algemeen directeur
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april 2015 vol vertrouwen achterlaten. Er staat een 

solide organisatie, met positieve en hard werkende 

directie en medewerkers, ondersteund door een 

deskundig en gevarieerd samengesteld bestuur.”

SANDRA DOL (bestuurslid sinds 1 september 2014)

“Wees altijd in staat je eigen geld te verdienen”. Eén 

van de boodschappen die ik al van jongs af aan van 

mijn ouders heb meegekregen. En ze hebben gelijk 

(natuurlijk). Als je je eigen geld verdient, kun je ook in 

jezelf investeren en eigen keuzes maken. En daar geloof 

ik heilig in. En daarom zei ik JA tegen WOMEN Inc., toen 

ik gevraagd werd voor het bestuur. WOMEN Inc. wil de 

kansen vergroten voor vrouwen. Op dit moment met 

een focus op twee belangrijke zaken: economische 

zelfstandigheid en genderspecifieke gezondheidszorg. 

Door een gedreven team, een edgy publiekscampagne 

en door achter de schermen politici en werkgevers in 

beweging te krijgen. En dat allemaal met een brok 

optimisme, passie en creativiteit. Dat is WOMEN Inc.”

FRITS SPANGENBERG (bestuurslid per 1 september 2014)

“Toen mij werd gevraagd ‘als eerste man’ toe te treden 

tot het bestuur van WOMEN Inc. hoefde ik mij geen 

moment te bedenken: egostrelend en eigen belang. 

LIZZY VENEKAMP (bestuurslid sinds 2011, interim voorzitter 

sinds 1 september 2014) 

“Op weg naar het tienjarig jubileum van WOMEN Inc. 

in 2015, kunnen we terugkijken op een heel succesvol 

2014. WOMEN Inc. krijgt steeds meer erkenning als dé 

spreekbuis voor alle vrouwen. WOMEN Inc. weet wat 

er speelt en weet met haar netwerk relevante thema’s 

te agenderen en vooral verder te brengen. De focus op 

twee onderwerpen die voor alle vrouwen van belang 

zijn, werpt zijn vruchten af. De bewustwording op 

financiën en op genderspecifieke gezondheidszorg, is 

zowel bij individuele vrouwen als bij professionals 

gestegen. Dat is mede te danken aan de bijzondere 

aanpak, de allianties die gevormd worden, voor en 

achter de schermen en de grote aandacht die de 

campagne van WOMEN Inc. in de media krijgt. WOMEN 

Inc. is altijd positief, inspirerend en creatief en maakt 

haar kernwaarden ook in 2014 waar: agenderend, 

verbindend en proactief. Per september 2014 hebben 

twee zeer gewaardeerde bestuursleden van het eerste 

uur het bestuur na vele jaren verlaten, voorzitter Agnes 

Jongerius en penningmeester Christa Compas. 

Intussen zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden 

en zal het bestuur in 2015 met twee bestuursleden 

verder worden uitgebreid. Ik kan WOMEN Inc. dan ook, 

na het voorzitterschap ad interim te hebben vervuld, in 

VERSLAG VAN HET BESTUUR
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de toekomst ondersteunen. Van mannen en vrouwen, 

die een ethische samenleving met zorg voor elkaar 

willen. Huishoudboekje op orde, natuurlijk, maar het 

grotere doel is om met een stevige basis steeds meer te 

betekenen voor vrouwen in Nederland om te bouwen 

aan een samenleving die klaar is voor de toekomst met 

de veerkracht van mannen én vrouwen.”

Vooral dat ‘eigen belang’ wil ik toelichten: Als het goed 

gaat met de emancipatie en vrouwen nog vollediger 

en autonomer kunnen functioneren komt dat de BV 

Nederland ten goede. En als het goed gaat met de BV 

Nederland is dat zeker ook in mijn belang. Ik vind het 

erg belangrijk expliciet te zijn over welke belangen je 

ergens in hebt en welke aspiraties je nastreeft. Juist de 

emancipatiestrijd is hiermee gediend; idealistische en 

zakelijke motieven kunnen dan heel goed samen gaan 

en tot mooie resultaten leiden.”

YASEMIN TÜMER (penningmeester vanaf 1 oktober 2014) : 

“Vrouwen en GELD!” Aan de statistieken zie je dat veel 

vrouwen een moeilijke verhouding met geld hebben, 

maar het zijn juist wel vaak vrouwen die het huishoud-

boekje beheren! Aristoteles noemde ‘het huishouden’ 

als eerste lijn in de economie. Ik vind het goed dat 

WOMEN Inc. Geld als thema heeft gekozen, niet alleen 

als thema voor vrouwen om hun kansen te vergroten, 

maar ik zie dat er veel aandacht bij WOMEN Inc. is voor 

het eigen huishoudboekje. Op zoek naar bijdrages die 
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De financiële situatie van vrouwen is nog lang niet gelijk aan 

die van mannen. Vrouwen hebben minder vaak een eigen 

inkomen en passen vaker hun arbeidsuren aan na de geboorte 

van een kind. Bovendien verdienen vrouwen minder dan 

mannen. Vrouwen zijn om deze redenen minder vaak 

financieel zelfstandig: bijna de helft van de vrouwen in 

Nederland is niet economisch zelfstandig en financieel 

afhankelijk van bijvoorbeeld een partner of de overheid. 

Vrouwen zijn daardoor ook extra kwetsbaar voor financiële 

tegenslagen en de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding.

WOMEN Inc. pleit er voor dat vrouwen op het gebied van 

geld / financiën bewuste keuzes maken zodat ze beter voor 

zichzelf zorgen. Om beweging te creëren op dit onderwerp 

organiseert WOMEN Inc. in samenwerking met Delta Lloyd 

Foundation diverse activiteiten en bijeenkomsten voor 

professionals en vrouwen. 

 

WOMEN INC. LANCEERT ‘DE 100 VROUWEN 
VAN NEDERLAND’ OP INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
WOMEN Inc. greep Internationale Vrouwendag 2014 aan 

om het unieke panel ‘De 100 vrouwen van Nederland’ te 

lanceren. Het panel vormt een afspiegeling van alle vrouwen 

in de Nederlandse samenleving. Het laat de vrouwen achter 

de cijfers zien en geeft hen de kans om te laten weten wat zij 

nodig hebben om zichzelf en de positie van alle vrouwen te 

versterken. Tijdens een groots evenement in de Rijtuigenloods 

in Amersfoort deed WOMEN Inc. een live peiling onder deze 

100 vrouwen. Met onder andere vragen over het verdelen van 

werk en zorgtaken, carrièrekeuzes en pensioen. Tussendoor 

gaf ondernemer Annemarie van Gaal financiële tips. Daarnaast 

verzorgde Accenture verschillende workshops en konden 

bezoekers bij Delta Lloyd een financiële testrit doen. Aan de 

netwerktafels van WOMEN Inc. wisselden vrouwen vraag en 

aanbod uit om zichzelf en elkaar versterken. Behalve met de 

honderden bezoekers van het evenement ging WOMEN Inc. 

rondom Internationale Vrouwendag ook online met veel 

vrouwen in gesprek. 

 

CAMPAGNE LOONVERSCHIL
Mannen en vrouwen verdienen in Nederland nog steeds 

niet hetzelfde. Vrouwen verdienen gemiddeld 17,6% minder 

dan een man. WOMEN Inc. rekende uit dat dit in een heel 

werkend leven neerkomt op maar liefst drie ton minder salaris. 

Dit percentage loonverschil vermindert met slechts 0,9% per 

jaar. Als we in dit tempo door gaan duurt het nog meer dan 

17 jaar voor dat vrouwen dit hebben ingelopen. Tijd voor 

actie! Daarom lanceerde WOMEN Inc. op 30 maart 2014 de 

campagne loonverschil.

 

Kenmerkend voor de WOMEN Inc. campagne over loonverschil 

is de aanpak op meerdere fronten tegelijk: enerzijds moeten 

vrouwen zich bewust worden van de financiële consequenties 

THEMA GELD
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Gemeente Amsterdam een talkshow bij de Hogeschool van 

Amsterdam (HvA) over keuzes, onderhandelen en jezelf 

presenteren. Het doel was om studenten bewust te maken van 

het belang van financiële zelfredzaamheid, het loonverschil en 

welke keuzes daar invloed op hebben. De aanwezigen kregen 

tijdens de talkshow concrete tools om beter te onderhandelen 

en te netwerken. Zo gaf acteur Mimoun Oaïssa een training aan 

de 35 aanwezige studenten en vertelden rolmodellen Celine 

Lammers (HR-manager bij Shell) en Sharon van Dongeren 

(marketing- en communicatieadviseur) over hun ervaringen.

 

Evenement en webinar ‘I Love Pensioen!’
Tijdens de Pensioen3daagse 2014, een initiatief van Wijzer 

in Geldzaken, organiseerde WOMEN Inc. in samenwerking 

met Delta Lloyd een evenement over pensioen. Het doel was 

om een pensioentransformatie teweeg te brengen onder 

vrouwen: van de gedachte ‘pensioen is ingewikkeld/saai/

complex/iets voor later’ naar ‘I love pensioen!’. Naast een 

evenement, zoals WOMEN Inc. ook in 2013 organiseerde, was 

er ditmaal ook een live webinar, die door honderden vrouwen 

werd gevolgd. Moderator Janneke Willemse vroeg Fieke van 

der Lecq, hoogleraar pensioenmarkten, het hemd van het lijf 

over de ingewikkelde pensioenregelingen. Na afloop konden 

de vrouwen direct aan de slag met de WOMEN Inc. Pensioen 

checklist. 

van hun keuzes, anderzijds hebben de overheid en de werk-

gevers een verantwoordelijkheid in het aanpakken van 

ongelijke beloning. Voor elk van deze stakeholders organiseerde 

WOMEN Inc. verschillende acties en activiteiten in 2014.

 

‘Waar is mijn €300.000,-?’
Samen met KesselsKramer ontwikkelde WOMEN Inc. een 

spraakmakende landelijke publiekscampagne: ‘Waar is mijn 

€300.000,-?’. WOMEN Inc. zette veel verschillende middelen 

in om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Door het hele 

land hingen borden met de campagneposter, waaronder in 

Groningen, Enschede, Amsterdam en Eindhoven. Daarnaast 

was het campagnebeeld te zien in vele media, zoals in 

Volkskrant Magazine, NRC Handelsblad, Margriet en Grazia. 

Op televisie en radio werd ook aandacht besteedt aan de 

campagne, waaronder in het populaire programma Koffietijd 

(300.000 kijkers). Om het loonverschil tastbaar te maken, trok 

WOMEN Inc. met een geldbad door het hele land, waaronder 

in Leeuwarden, Utrecht en Maastricht. Door een duik te nemen 

in het geldbad konden vrouwen aan den lijve ervaren hoeveel 

geld ze mislopen.

Ook online pakte WOMEN Inc. groots uit met de campagne. 

Met de dames van Toren C ontwikkelde WOMEN Inc. een video 

over loonverschil, die viral ging online. Daarnaast ontwikkelde 

WOMEN Inc. in samenwerking met Loonwijzer de ‘weet-wat-

je-waard-bent-test’ om vrouwen bewust te maken van hoe zij 

meer financieel lonende keuzes kunnen maken. De test is door 

duizenden vrouwen gedaan en veel van hen hebben zich na 

het doen van de test aangesloten bij WOMEN Inc.

Naast deze acties organiseerde WOMEN Inc. verschillende 

evenementen om diverse groepen vrouwen bewust te 

maken van de invloed die hun keuzes hebben op het loon-

verschil:

 

‘Slim Carrière maken!?’ op de Hogeschool van 
Amsterdam
Op 20 mei 2014 organiseerde WOMEN Inc. in opdracht van 
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Vrouw & Carrièrebeurs
Tijdens de Vrouw & Carrièrebeurs op 28 en 29 november 2014 

konden bezoekers niet alleen een duik nemen in het geldbad 

van WOMEN Inc. maar ook meer te weten komen over het 

loonverschil én de talkshow ‘Slim carrière maken?!’ bijwonen. 

Het doel was het belang van financiële zelfredzaamheid onder 

de aandacht te brengen en zo het financiële bewustzijn onder 

hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Jojanneke van den Berge, journalist en presentatrice, ging 

met de zaal in gesprek over het maken van carrièrekeuzes. 

Vrouwelijke rolmodellen van onder andere Delta Lloyd en 

Microsoft inspireerden het publiek met hun verhalen. Het 

resultaat mag er zijn: op de beurs heeft WOMEN Inc. maar 

liefst 500 vrouwen bewust gemaakt van het loonverschil.

 

WOMEN Inc. workshop Onderhandelen
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder makkelijk durven te 

onderhandelen dan mannen. Door middel van concrete tips 

en tricks tijdens de workshop Onderhandelen. Wil WOMEN 

Inc. vrouwen hierin versterken. In 2014 gaf WOMEN Inc. vier 

workshops op verschillende locaties in Nederland met bijna 

100 deelnemers.

 

Loonverschil in de financiële sector
Ook op het jaarcongres van Women In Financial Services 

(WIFS) besteedde WOMEN Inc. aandacht aan ongelijke 

beloning. In de financiële sector is het loonverschil relatief groot 

in vergelijking met andere sectoren. Directeur Jannet Vaessen 

trad op als dagvoorzitter en vertelde de 250 aanwezige 

vrouwen over het loonverschil. Daarnaast gaven Saskia de 

Hoog en Masha Trommel van WOMEN Inc. de workshop 

Onderhandelen.

 

Politici in het geldbad van WOMEN Inc.
Naast het bewust maken van vrouwen zorgde WOMEN Inc. 

ook voor beweging bij de overheid en politiek. Op 17 april 

stond WOMEN Inc. met het geldbad in Den Haag. Deze 

ludieke actie was bedoeld om politici aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid om ongelijke beloning op de agenda te 

zetten. Daarmee ondersteunde WOMEN Inc. Tweede Kamerlid 

Keklik Yücel, die op deze dag haar initiatiefwet gelijke beloning 

indiende bij de Raad van State. In het wetsvoorstel staat dat 

ondernemingsraden instemmingsrecht moeten krijgen over 

gelijke beloning en dat organisaties en bedrijven beloningen 

en beloningsbeleid moeten opnemen in hun jaarverslagen. 

Met een grootschalige Twitteractie werden politici 

opgeroepen om een duik nemen in het geldbad. Dit leverde 

zowel online als offline veel reuring op. Verscheidene politici 

onderschreven deze dag dat zij de campagne Loonverschil 

steunen, waaronder minister-president Mark Rutte, minister 

Bussemaker en fractievoorzitter Emile Roemer.

 

Met werkgevers in gesprek over ongelijke beloning
Op 26 mei ging WOMEN Inc. in gesprek met werkgevers, 

HR-professionals en andere geïnteresseerden over ongelijke 

beloning. Op deze manier agendeerde WOMEN Inc. het loon-

verschil bij werkgevers, omdat ook zij een verantwoordelijk-

heid hebben in het verkleinen ervan. Jort Kelder leidde deze 

talkshow in de Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam. Het 

doel was zowel bewustwording als het vergroten van kennis 

onder HR-professionals over ongelijke beloning. WOMEN Inc. 

bood praktische tips en insights in hoe werkgevers belonings-

verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen terugdringen. 

Tevens bood het College voor de Rechten van de Mens aan 

om twee organisaties die zich willen inzetten voor een 

eerlijker beloningsbeleid een jaar lang te begeleiden.



12THEMA GELD

 VOORBEREIDING NIEUWE CAMPAGNE: 
ZORGEN VOOR ANDEREN
In 2015 gaat WOMEN Inc. van start met een campagne over 

een nieuw onderwerp: zorgen voor anderen. Met de komst 

van de participatiesamenleving komen er meer zorgtaken bij 

de burgers te liggen. WOMEN Inc. wil voorkomen dat deze 

automatisch bij vrouwen terechtkomen en pleit daarom voor 

een nieuwe verdeling van zorg en werk. In 2014 vonden 

hiervoor al enkele voorbereidende activiteiten plaats.

 

Werkgroep Zorgen voor anderen
Op 1 september organiseerde WOMEN Inc. een expertmeeting 

ter voorbereiding op de campagne over zorgen voor 

anderen. Dit gebeurde met een divers samengesteld groep 

van 34 deelnemers met vertegenwoordigers van werkgevers, 

overheid, werknemers, mannen, vrouwen en de civil society. 

Tijdens deze expertmeeting werden concrete doelen en actie-

punten geformuleerd richting de verschillende stakeholders, om 

tot een meer gedeelde zorgverantwoordelijkheid te komen. 

Behalve inhoudelijk, was deze meeting ook bedoeld om het 

draagvlak voor een nieuwe verdeling van werk en zorg te 

vergroten.

Talent naar de top
Tijdens het jaarcongres van Talent naar de Top op 11 november 

gaf WOMEN Inc. samen met Motivaction de masterclass ‘Meer 

rendement door betere arbeid en zorg balans m/v’. In deze 

masterclass gingen Saskia de Hoog (WOMEN Inc.) en Ester 

Koot (Motivaction) in op de vraag hoe je als werkgever een 

bijdrage kunt leveren aan een goede combinatie van werk en 

zorgtaken bij medewerkers om zo vrouwen te stimuleren door 

te stromen naar de top.
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DE TAFEL VAN ÉÉN

Binnen het thema Geld valt ook het unieke landelijke meer-

jarenproject De tafel van één. In 2011 ontwikkelde WOMEN 

Inc. in opdracht van Ministerie OCW dit project ter versterking 

van laagopgeleide vrouwen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Van vrouwen zonder werk en zonder uitkering 

(zogenaamde NUG vrouwen) tot vrouwen met een uitkering. 

Oftewel vrouwen die economisch niet zelfstandig zijn. Met 

meer dan één miljoen vrouwen hebben we het hier over een 

groep die een groot arbeidspotentieel vertegenwoordigd. 

Vrouwen die de maatschappij in de toekomst met een 

verkrappende arbeidsmarkt nodig zal hebben. Maar ook: 

vrouwen die WOMEN Inc. bewust wil maken van hun 

kwetsbare positie, omdat ze financieel niet voor zichzelf 

kunnen zorgen.

Middels de aanpak van De tafel van één worden deze vrouwen 

bewust gemaakt van hun eigen positie, kansen en mogelijk-

heden. Het versterkt vrouwen en zet hen ‘aan’ voor het maken 

van een volgende stap. Met de gespreksmethodiek van Jump 

Movement krijgen vrouwen zicht op wat wél kan en worden ze 

gestimuleerd om stappen te nemen in de richting die zíj willen.

Het jaar 2014 was het laatste jaar van dit meerjarenproject 

waarbij ook verschillende activiteiten trapsgewijs werden 

afgebouwd in de verschillende gemeenten. Het projectteam 

van De tafel van één heeft samen met de betrokken gemeentes 

en/of de daarbinnen opererende organisaties in 2014 nog hard 

gewerkt om zoveel mogelijk vrouwen aan tafel te krijgen en 

hen deze eventueel laatste mogelijkheid te bieden. 

Gelijkertijd hebben in 2014 ook de eerste gesprekken plaats-

gevonden met gemeenten over het wel of niet kunnen 

voortzetten van deze methodiek en werkwijze. 

Terugkijkend op de hele periode valt te concluderen dat het 

project, als onderdeel van het programma Eigen Kracht van 

OCW, in totaal in 15 gemeenten is uitgevoerd. En met succes! 

In totaal hebben er circa 4.000 vrouwen meegedaan aan de 

tafelgesprekken en meer dan 10.000 vrouwen zijn versterkt 

door de ontbijtshows. Daarbij was ondersteuning van 414 

tafelbuddy’s in deze gemeenten. 

Werkwijze
Het programma van De tafel van één is onderverdeeld in de 

volgende elementen:

•	 Een landelijke campagne met een duidelijke communicatie-

aanpak voor het werven van vrouwen in de verschillende 

gemeenten en het vergroten van de naamsbekendheid van 

De tafel van één.

•	 De Stadstafel, een bijeenkomst voor professionals binnen 

de gemeente, gericht op informatieverstrekking over de 

werkwijze en het inzetten van promotiemateriaal voor de 

werving van vrouwen.
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Female Inspiration Festival Enschede met een bereik van 800 

vrouwen.

Tafelbuddy’s
De tafelbuddy’s vormen een belangrijke schakel binnen dit 

project. Vaak zijn dit vrouwen uit dezelfde gemeente die wel 

werken of dat recentelijk nog deden. Daarmee zijn zij een 

voorbeeld voor de deelnemende vrouwen. Behalve dat deze 

tafelbuddy’s aanwezig zijn bij de tafelgesprekken waren zij 

in 2014 nauw betrokken bij de werving van vrouwen en bij 

andere ondersteunende taken. Deze buddy’s bleken zich 

ook actief in te willen zetten tijdens andere activiteiten of 

bijeenkomsten van WOMEN Inc. Zo zijn de tafelbuddy’s een 

belangrijke en waardevolle groep vrijwilligers geworden 

binnen het WOMEN Inc. netwerk. Bij diverse kleine en grote 

evenementen heeft WOMEN Inc. regelmatig in grote getale 

op hen kunnen rekenen. Zo zijn er in 2014 tijdens het maart 

evenement meer dan 30 vrijwilligers ingezet voor diverse 

werkzaamheden. Het is bijzonder om te merken dat 

WOMEN Inc. toch steeds op deze enthousiaste groep 

vrijwilligers kan rekenen. En zij WOMEN Inc. ook een warm 

hart toedragen.

•	 Een lokaal event, de zogenaamde Ontbijtshow, die het 

onderwerp economische zelfstandigheid lokaal en in de 

regio op de agenda zet. Bedoeld voor een nog bredere 

bewustwording en directe versterking voor alle vrouwen 

in de gemeente.

•	 Een serie van vijf tafelgesprekken volgens de Jump  

methodiek aangevuld met de na-de-tafelbegeleiding 

vanuit de lokale partner/ gemeente.

•	 Aansluiting van alle deelnemers bij het landelijke WOMEN 

Inc.-netwerk voor verdere versterking en verbinding, en 

toegang tot diverse tools en bijeenkomsten.

Tafelgesprekken en Ontbijtshows 
Ondanks de afbouwende fase liep de belangstelling van de 

vrouwen niet terug. Integendeel. De tafelseries bleven druk 

bezocht en de beoogde aantallen werden in alle gemeenten 

gehaald. In 2014 organiseerde WOMEN Inc. met De tafel van 

één in totaal 30 series van 5 tafelgesprekken in 10 gemeenten. 

Ook was er volop belangstelling voor de laatste ontbijtshows. 

In 2014 zijn 9 reguliere ontbijtshows georganiseerd met 

een totaal bezoekersaantal van 2325 vrouwen. In Enschede 

organiseerde WOMEN Inc. een breed programma binnen het 

2011 2012 2013 2014
jul. – dec. jan. – jun. jul. – dec. jan. – jun. jul. – dec. jan. – mrt. apr. – jun. jul. – sep. okt. – dec.

ALKMAAR • • • • • •
ALMERE • • • • • •
AMERSFOORT • • • • • PILOT PILOT

DELFT • • • • • •
DEVENTER • • • • • •
DOETINCHEM • • • • • •
EINDHOVEN • • • • • •
ENSCHEDE • • • • PILOT PILOT

GRONINGEN • • • • • PILOT PILOT

HAARLEM • • • • • PILOT PILOT

HELMOND • • • • • • •
HENGELO • • • • • •
NIJMEGEN • • • • • • •
TILBURG • • • • • • • •

Looptijd gemeenten DTVE
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Net als voorgaande jaren organiseerde WOMEN Inc. ook dit 

jaar een exclusieve buddydag. In het Utrechtse Muntgebouw 

kwamen 75 tafelbuddy’s uit het hele land bij elkaar om zich-

zelf en elkaar te versterken en zich te laten inspireren tijdens 

workshops en optredens. 

Verzelfstandiging
Na bijna 4 jaar actief te zijn door het hele land met het 

succesvolle project De tafel van één is het zonde om te 

moeten stoppen. De vele aanmeldingen voor de tafelseries 

en de getoonde interesse laten zien, dat De tafel van één in 

een behoefte voorziet. Vandaar dat in 2014 grote stappen 

gezet zijn richting de verzelfstandiging van het project. In het 

eerste half jaar vond in 4 gemeenten (Amersfoort, Enschede, 

Groningen en Haarlem) een pilot plaats om te testen hoe 

zelfstandig de gemeenten kunnen opereren, waar de haken 

en ogen zitten en welke rol WOMEN Inc. als organisatie moet 

innemen. Naar aanleiding hiervan is een vernieuwde aanpak 

geformuleerd in de vorm van een menukaart. 

Ter promotie van deze nieuwe aanpak heeft WOMEN Inc. 

zich op meerdere plekken gepresenteerd en is de menukaart 

verspreid onder potentieel geïnteresseerden. Zo was WOMEN 

Inc. aanwezig op het VNG jaarcongres om het gesprek aan te 

gaan met de aanwezige wethouders, gemeente-ambtenaren 

en beleidsmakers. Hier zijn toen vele contacten gelegd en werd 

meteen duidelijk dat de aanpak goed ontvangen werd. Tevens 

heeft WOMEN Inc. een presentatie en workshop gegeven op de 

LeerWerkdag in Utrecht. In november stond WOMEN Inc. met 

een stand op het Divosa Najaarscongres om ook de directeuren 

van de centra voor Werk & Inkomen te interesseren voor onze 

aanpak, ondersteund met een mooi artikel in het magazine 

Sprank. Tenslotte stond de Werkconferentie Implementatiedag 

Participatiewet in Utrecht op onze agenda om de aanwezig te 

interesseren voor De tafel van één. Als gevolg van deze 

promotie activiteiten heeft WOMEN Inc. bij veel gemeenten 

en welzijnsorganisaties aan tafel gezeten om te kijken hoe 

De tafel van één is in te passen in het lokale beleid en de te 

behalen doelstellingen. 

Naast de gesprekken met gemeenten was WOMEN Inc. 

ook in contact met Ministerie OCW over de toekomst van 

De tafel van één. In het besluit van het ministerie om aan 

alle centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s een 

co-financiering aan te bieden voor een aanpak richting 

vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, deed zij 

de aanbeveling om De tafel van één hiervoor in te zetten. Dat 

was geweldig nieuws! Mede door deze nieuwe mogelijkheden 

van financiering kan WOMEN Inc. nu ook zeggen dat De tafel van 

één doorgaat. In ieder geval 7 gemeenten zijn geïnteresseerd in 

het voortzetten of nieuw opzetten van deze aanpak. En er zit nog 

meer in de pijplijn. 



17 DE TAFEL VAN ÉÉN

3 oktober
Het ultieme hoogtepunt van 2014 was de bijeenkomst op 

3 oktober waar de resultaten van De tafel van één en het 

programma Eigen Kracht werden gevierd met alle betrokkenen 

(wethouders, beleidsmakers, welzijnsorganisaties etc), toekomstige 

afnemers, tafelbuddy’s en minister Bussemaker. Die dag werd ook 

aangekondigd dat De tafel van één nu overal inzetbaar is, waar 

vrouwen een grote afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappelijke 

participatie ervaren.

De ontroerende testimonials, waarin deelneemsters vertelden 

wat De tafel van één voor hen betekend heeft, toonden aan 

wat een impact De tafel van één heeft gehad in de afgelopen 

3 jaar. Hoogleraar Jan Latten maakte duidelijk dat als we op 

deze manier doorgaan, vrouwen echt de dupe worden. En 

dat vrouwen zelf daar hun verantwoordelijkheid in moeten 

nemen, maar dat professionals en overheid daar wel een rol in 

dienen te spelen.

Er waren diverse workshops, waaronder een superbrainstorm 

om nieuwe ideeën met elkaar uit te wisselen. Tenslotte volgde 

een inspirerende speech van minister Bussemaker en de 

bekrachtiging van de afspraken voor Eigen Kracht 2015–2016 

tussen ministerie en de deelnemende gemeenten. Met een 

ontroerend optreden van Karin Bruers werd deze bijzondere 

middag in de Flint in Amersfoort afgesloten.
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ALLIANTIE GENDER & GEZONDHEID
De Alliantie Gender & Gezondheid boekte in 2014 belangrijke 

successen. WOMEN Inc. richtte dit samenwerkingsverband 

tussen onder andere medici, beleidsmakers, zorgprofessionals 

en wetenschappers eind 2012 op, samen met het Ministerie van 

OCW. Het doel van de Alliantie is de erkenning van verschillen 

tussen mannen en vrouwen bij ziekte en gezondheid binnen de 

gezondheidszorg, oftewel gendersensitieve gezondheidszorg.

 

Sinds mei 2014 ondersteunt minister Bussemaker de Alliantie 

Gender & Gezondheid met een bijdrage vanuit het Ministerie 

van OCW, directie Emancipatie. WOMEN Inc. zet zich in om 

het onderwerp ook op de agenda te krijgen bij het Ministerie 

van VWS. Een belangrijke mijlpaal was de Kamerbrief van 

minister Schippers van Volksgezondheid in oktober 2014. 

Zij stuurde deze brief als reactie op de motie van Tweede 

Kamerlid Agnes Wolbert over gendersensitief medisch 

onderwijs en ze onderschrijft hierin het belang van gender-

sensitieve gezondheidszorg. Een belangrijke stap naar meer 

erkenning door de politiek en het Ministerie van VWS.

Daarnaast wijdde het Centraal Bureau voor de Statistiek 

en het Sociaal Cultureel Planbureau in december 2014 een 

apart hoofdstuk aan genderverschillen in gezondheid in de 

Emancipatiemonitor 2014. In het hoofdstuk staan alle feiten 

op een rij en het zorgt voor erkenning van het belang van 

gendersensitieve zorg.

 

Werkgroepen Bewustwording, Onderzoek en 
Onderwijs
De Alliantie Gender & Gezondheid bestaat uit drie werkgroepen: 

Bewustwording, Onderzoek en Onderwijs.

 

Werkgroep Onderzoek
ZonMw, trekker van de werkgroep Onderzoek, startte in juni 2014 

met het opstellen van de Kennisagenda Gender & Gezondheid: 

welke kennis bestaat er al over sekse- en genderverschillen en 

welke kennis ontbreekt nog? ZonMw interviewde hiervoor 

vele experts op het gebied van geestelijke en lichamelijke 

“”
IK ZAL DE ACTIVITEITEN VAN 
DE ALLIANTIE OP DIT PUNT 

[ONDERWIJS] BLIJVEN 
FACILITEREN EN OOK DE 

ANDERE ACTIELIJNEN 
VAN DE ALLIANTIE MET 

BELANGSTELLING VOLGEN.
•

minister edith schippers
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gezondheid. In 2015 zal de Alliantie Gender & Gezondheid de 

kennisagenda aan minister Schippers van Volksgezondheid 

overhandigen.

 

Werkgroep Onderwijs
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen van Radboudumc Nijmegen en 

prof. dr. Marrie Bekker van Tilburg University coördineren de 

werkgroep Onderwijs. In 2014 zijn er twee onderwijstrajecten 

gestart: het ene richt zich op geneeskundig onderwijs bij de 

acht universitair medisch centra in Nederland en het andere 

op psychologieopleidingen bij Nederlandse universiteiten. 

Lagro-Janssen en Bekker scannen het bestaande onderwijs-

materiaal op de hoeveelheid aandacht voor genderverschillen 

en bieden concrete handvatten om deze aandacht te vergroten. 

De onderwijstour werd afgetrapt tijdens een bijeenkomst in 

september 2014 bij het Radboudumc Nijmegen. Tijdens een 

interactieve sessie maakte Lagro-Janssen duidelijk dat de weg 

naar betere zorg begint bij medische opleidingen.

Werkgroep Bewustwording
WOMEN Inc. coördineert de werkgroep Bewustwording. In 

het kader van die bewustwording startte in 2014 een tour 

langs universitair medisch centra (UMC). Deze tour bestaat uit 

bijeenkomsten voor zowel het brede publiek als professionals 

over steeds een ander onderwerp binnen de gendersensitieve 

gezondheidszorg. De bijeenkomsten willen meer mensen 

bewustmaken van het belang hiervan en de kennis erover 

verder te verspreiden. Door de vele media-aandacht rond de 

tour langs UMC’s wist WOMEN Inc. niet alleen de bezoekers 

bewust te maken, maar een veel groter publiek.

 Talkshow Overgang (h)erkend - UMC Utrecht

De aftrap van de tour langs UMC’s was in mei met een talk-

show in het UMC Utrecht over de overgang en de invloed 

van hormonen op ziekte en gezondheid. Ruim driehonderd 

vrouwen kwamen hier op af. Uit de verhalen van ervarings-

deskundigen werd duidelijk dat vrouwen én professionals 

meer kennis nodig hebben over de overgang en vrouwelijke 

hormonen, zodat ze vrouwspecifieke symptomen van ziekten 

beter kunnen herkennen en op tijd kunnen ingrijpen. Naast 

de ervaringsdeskundigen zat het podium vol met (medisch) 

experts die dieper ingingen op wat er bij de overgang komt 

“”
DE BLINDE VLEK VOOR DE 

VERSCHILLEN TUSSEN 
MANNEN EN VROUWEN IS 

EEN PROBLEEM IN DE 
MEDISCHE WERELD.

•
prof. dr. toine lagro-janssen



WOMEN INC IS EEN 
AGENDEREND PLATFORM 

DAT DE KANSEN VOOR 
ÀLLE VROUWEN 

VERGROOT.  
•
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kijken en tips gaven om klachten te herkennen. Een van hen 

was Alliantielid prof. dr. Bart Fauser (hoogleraar Voortplantings-

geneeskunde). 

 

Talkshow Zoek de verschillen - Radboudumc Nijmegen

De tweede talkshow van de tour was in september 2014 in het 

Radboudumc Nijmegen. De indrukwekkende verhalen van 

verschillende hartpatiënten maakten scherp de verschillen 

duidelijk tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten. 

Alliantielid prof. dr. Angela Maas, hoogleraar Cardiologie voor 

vrouwen, legde uit dat de symptomen van een hartinfarct bij 

mannen en vrouwen verschillen, maar dat dit nog onvoldoende 

bekend is onder artsen. “Vrouwen met een hoge bloeddruk 

hebben óf teveel stress óf het wordt afgedaan als overgangs-

klacht. Bij mannen wordt het sneller hypertensie genoemd en 

wordt het ook sneller serieus genomen.” aldus prof. dr. Angela 

Maas. Het publiek, een mix van patiënten, professionals en 

andere geïnteresseerden, ging na afloop naar huis met een 

schat aan nieuwe kennis over sekseverschillen bij hart- en 

vaatziekten.

 

Draagvlakbijeenkomst Alliantie Gender & Gezondheid

Als afsluiting van het jaar organiseerde WOMEN Inc., de 

Alliantie Gender & Gezondheid en andere geïnteresseerden een 

interactieve denktank. De bijeenkomst begon met een inleiding 

door Ans Merens van het Sociaal Cultureel Planbureau, die de 

aanwezigen meenam door de nieuwste cijfers over gender- en 

sekseverschillen in gezondheid. Dit deed zij aan de hand van 

de Emancipatiemonitor die op die dag verscheen. Vervolgens 

gingen de aanwezigen zelf aan de slag door te brainstormen 

over issues die patiënten bij WOMEN Inc. aandroegen en waarbij 

nog onvoldoende aandacht is voor de verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Medisch specialisten, journalisten, 

zorgverzekeraars, farmacologen, beleidsmakers en patiënten-

vertegenwoordigers werden aan elkaar gekoppeld. Om op die 

manier tot een discipline overstijgende aanpak te komen en 

gezamenlijk op te kunnen trekken in het gendersensitiever 

maken van de gezondheidszorg. Na afloop van de sessie waren 

er voor verschillende patiëntenissues concrete actiepunten 

geformuleerd en werd duidelijk wie wat kan doen.

Veel aandacht in de media
Alle activiteiten van WOMEN Inc. voor de Alliantie Gender 

& Gezondheid zorgden voor veel aandacht in de media. 

Uiteenlopend van NRC, Trouw en Metro tot NOS, BNR Radio 

en het vakblad Medicines. Hierdoor wist WOMEN Inc. een 

groot publiek te bereiken en vele mensen bewust te maken 

van de verschillen tussen mannen en vrouwen in ziekte en 

gezondheid.
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In 2014 heeft WOMEN Inc. een derde thema, beeldvorming, 

verder verkend. WOMEN Inc. agendeert de thema’s geld en 

gezondheid en wil tegelijk een meer evenwichtige beeld-

vorming rond vrouwen stimuleren. Zonder de stereotype 

beeldvorming aan te pakken, kan op beide thema’s geen 

vooruitgang geboekt worden. WOMEN Inc. wil de kansen van 

vrouwen vergroten door zowel mannen als vrouwen, maar ook 

het bedrijfsleven en de overheid opnieuw bewust te maken van 

de bestaande bias in de beeldvorming en hoe dit van invloed 

is op de keuzevrijheid van vrouwen en hun economische 

zelfstandigheid. WOMEN Inc. zal het thema beeldvorming de 

komende jaren op passende wijze laten terugkomen rond de 

diverse campagnes die ontwikkeld worden binnen de thema’s 

geld en gezondheid.

 

Stakeholders beeldvorming samengebracht
In 2014 is WOMEN Inc. op verschillende manieren actief 

geweest rond het thema beeldvorming. Het Ministerie van 

OCW bracht verschillende stakeholders samen en heeft 

WOMEN Inc. hier actief bij betrokken. WOMEN Inc. heeft 

deelgenomen aan verschillende brainstormsessies van het 

Ministerie van OCW. Dit krijgt een vervolg in 2015.

 

In gesprek over de macht van de beeldmakers 
tijdens IDFA
Daarnaast heeft WOMEN Inc. in samenwerking met het 

International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 

een talkshow georganiseerd: ‘De macht van de beeldmakers: 

In gesprek met nationale en internationale beeldmakers over 

vrouwen in beeld’. De bijeenkomst sloot aan op het IDFA 

thema van 2014; ‘The Female Gaze’. Tijdens de talkshow 

bracht WOMEN Inc. beeldmakers en experts samen om in 

gesprek te gaan over hoe we in Nederland de beeldvorming 

van vrouwen kunnen beïnvloeden. Een panel met de meest 

invloedrijke beeldmakers van dit moment belichtte de genres 

film, televisie, print en online. Met onder andere Jildou van 

der Bijl, hoofdredacteur van het magazine LINDA, Dieuwke 

Wynia, hoofdredacteur van De Wereld Draait Door, en Xaviera 

Ringeling, contentstrateeg, grootblogbezitter en publisher. Het 

publiek bestond uit een divers gezelschap van journalisten, 

film-, documentaire- en televisiemakers, redacties van 

magazines, online specialisten en studenten journalistiek. De 

zondag daarna vond de vertoning van de WOMEN Inc. keuze 

documentaire Love Is All: 100 Years of Love & Courtship 

plaats met voorafgaand een Q&A met documentairemaakster 

Kim Longinotto.

THEMA BEELDVORMING
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Anderzijds organiseerde WOMEN Inc. verschillende netwerk-

evenementen en programma’s bij bestaande evenementen in 

het land.

Netwerken op de Huishoudbeurs
Van 15 t/m 19 februari 2014 konden bezoekers van de 

Huishoudbeurs neerstrijken op het WOMEN Inc.-terras. 

Hier konden ze het WOMEN Inc.-netwerk voor zich laten 

werken. Op de WOMEN Linc-kaarten konden de bezoekers 

anderen laten weten wat zij te bieden hebben en wat ze zelf 

nodig hebben om een volgende stap te zetten. Honderden 

vrouwen vulden de kaarten in en versterkten zo zichzelf en 

elkaar.

Vrouwen versterken bij FIFE Vrouwenbeurs
Op 25 november 2014 vond het Female Inspiration Festival 

Enschede (FIFE Vrouwenbeurs) plaats en WOMEN Inc. was 

uiteraard weer aanwezig. Dit jaar met de Netwerkrotonde: 

dé plek waar vrouwen zichzelf en elkaar konden versterken. 

De bezoekers deden mee aan de netwerktafelgesprekken 

van WOMEN Inc.: gesprekken waarin vrouwen vertellen 

wat ze nodig hebben om zichzelf te versterken en waarin 

ze praktische en concrete tips krijgen van elkaar zodat ze 

gemakkelijker een volgende stap kunnen zetten.

Speciale aandacht ging uit naar het verbinden van vrouwen 

aan het WOMEN Inc.-netwerk. De afgelopen jaren heeft 

WOMEN Inc. diverse stadia doorlopen rondom ledenverbinding. 

In 2013 introduceerde WOMEN Inc. het ‘tientjeslidmaat-

schap’ voor een verduurzaming van de organisatie. Met de 

komst van de nieuwe doelstelling “voor alle vrouwen” in 

2014, verdween het betaalde lidmaatschap van het toneel. 

Een ontwikkeling die ervoor heeft gezorgd dat alle vrouwen 

nu toegang hebben tot het WOMEN Inc.-netwerk, ongeacht 

hun achtergrond. 

Met ingang van 2014 is er gekozen voor een interactieve 

benadering van de WOMEN Inc. achterban. Meer ophalen wat 

er speelt onder vrouwen, meer luisteren en meer het gesprek 

faciliteren. Niet alleen tussen WOMEN Inc. en haar achterban, 

maar ook tussen vrouwen onderling. Dat zorgt voor een 

sterkere verbinding met WOMEN Inc.. Tijdens evenementen is 

er ook veel aandacht voor de netwerkfunctie van WOMEN Inc. 

en ervaren vrouwen hoe zij het WOMEN Inc. netwerk kunnen 

inzetten. Daarnaast is er op de online kanalen een duidelijke 

focus op het laten aansluiten bij WOMEN Inc.: Steun jij de ac-

tiviteiten van WOMEN Inc, sluit je dan aan! De campagne over 

loonverschil heeft ook bijgedragen aan de groei van de WOMEN 

Inc. achterban. 

WOMEN Inc. biedt enerzijds via haar online kanalen concrete 

tools en tips om alle vrouwen van Nederland te versterken. 

NETWERKEN
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WOMEN Inc. bij Buurvrouwennetwerk Gaasperdam
WOMEN Inc. was ook aanwezig op het evenement Vrouw & 

Geld van Buurvrouwennetwerk Gaasperdam in Amsterdam 

Zuidoost. Niet alleen vertelde WOMEN Inc. de 75 aanwezige 

vrouwen over het loonverschil, maar ook konden zij netwerken 

en elkaar versterken met de WOMEN Linc-kaarten. 

 

Netwerkevenement in opdracht van Gemeente 
Amsterdam
Op 12 december 2014 kwamen ruim zestig vrouwen uit 

Amsterdam samen in Pakhuis de Zwijger om zichzelf en elkaar 

te versterken tijdens het WOMEN Inc. netwerkevenement. 

Wethouder Simone Kukenheim vertelde over haar ervaringen 

met netwerken en er werd veel informatie uitgewisseld via 

deze netwerkgesprekken.

 

Strategische partnership op netwerken
Naast de aanwezigheid bij bestaande evenementen of het 

organiseren van eigen netwerkbijeenkomsten is WOMEN Inc. 

ook altijd op zoek naar samenwerkingspartners met als doel 

om daarmee alle vrouwen van Nederland te kunnen 

versterken. Zo is in 2014 een intensieve samenwerking 

opgezet met de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en 

kennisinstituut Atria. De NVR is een koepelorganisatie waar 

meer dan 50 vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende 

achtergronden aan zijn verbonden. Daarmee heeft de NVR 

een geschat bereik van circa 1 miljoen vrouwen verspreid 

over het hele land. Atria is het kennisinstituut voor vrouwen-

geschiedenis en emancipatie met een focus op het doen van 

onderzoek, het verzamelen en overdragen van kennis en het 

adviseren van overheid. Door middel van kwartaalmeetings 

bespreken NVR, Atria en WOMEN Inc. met elkaar hoe we op 

onderwerp met elkaar kunnen samenwerken, elkaar kunnen 

steunen en hoe we elkaars expertise op de juiste wijze 

kunnen inzetten om meer impact te genereren. 

Tevens is er regelmatig contact met diverse landelijke en 

regionale vrouwennetwerken en vrouwencentra verspreid 

over het land zoals Vrouwen van Nu, FNV Vrouw, vrouwen-

organisaties verbonden aan Servicepunt Emancipatie (SPE) 

in Amsterdam, vrouwenplatform Carree Overijssel, SIVE 

Enschede, Feniks (Tilburg), Jasmijn (Groningen), Zij aan Zet 

(Delft), WOMANLINK (Alkmaar), Vrouw in Bedrijf (Alkmaar), 

Vrouwencentrum ROZA (Hengelo), Hatertse Vrouwenvereniging 

(Nijmegen) en ZijActief (Helmond). Dit is bedoeld om 

elkaar te informeren over komende activiteiten en acties, 

maar ook om over beleidszaken en gemeenschappelijke 

thema’s te praten waarbij samenwerking juist een grote 

meerwaarde heeft en een grotere impact kan realiseren. 

WOMEN Inc. treedt hierbij op als verbinder, als aanjager of als 

beïnvloeder van de media, politiek en bedrijfsleven. Juist het 

verbindende karakter van deze samenwerkingen maakt dat 

hiermee alle vrouwen van Nederland zich kunnen versterken.
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Female Hub voor vrouweninitiatieven 
Net als voorgaande jaren heeft WOMEN Inc. vanuit het 

partnership met gemeente Amsterdam in 2014 een 

kantoorplek ter beschikking gesteld aan twee Amsterdamse 

vrouwenorganisaties, te weten Stichting Amsterdamse 

Buurtmoeders en Singel Supermom. Onderzoek toont aan 

dat startende vrouweninitiatieven problemen hebben met 

het vinden van betaalbare en geschikte werkruimte. In de 

opstartfase van deze vrouweninitiatieven is vaak behoefte aan 

advies op het gebied van organisatie ontwikkeling, strategie, 

marketing & communicatie, financien & fondsenwerving.

In de Female Hub zijn nog twee andere organisaties die hier 

kantoor houden en een duidelijke link hebben met de 

vrouwenzaak. Dat is enerzijds het Proefprocessenfonds 

Clara Wichmann dat principiële en proactieve rechtszaken 

ondersteunt om de rechtspositie van vrouwen in Nederland 

te verbeteren. Anderzijds is sinds najaar 2014 Rose Stories 

ingetrokken dat onder meer bekend is van het kookboek 

Melk & Dadels waarin recepten gecombineerd worden 

met de familiegeschiedenis van Marokkaanse moeders en 

dochters.
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WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 
WOMEN Inc. heeft in 2014 veel geïnvesteerd in het ontwikkelen 

van een online strategie. Er is kritisch gekeken naar de online 

communicatiekanalen om het gebruik ervan te optimaliseren. 

Door een nauwe samenwerking tussen redactie en 

communicatie is er organisatiebreed meer aandacht besteed 

aan online communicatie. Ook is de online communicatie 

meer geïntegreerd in de organisatie van live bijeenkomsten. 

Het afgelopen jaar is er gefocust op interactie en engagement 

van bezoekers en online volgers, om een sterkere verbinding 

te realiseren en daarmee ook nieuwe volgers aan te trekken. 

Tevens zijn er door de nauwe samenwerking tussen 

communicatie en redactie concrete actiepunten 

geformuleerd om de online achterban te kunnen vergroten.

De duidelijke focus op het vergroten van het ‘engagement’ 

maakte dat WOMEN Inc. via sociale media in gesprek ging met 

haar volgens over de thema’s geld en gezondheid. Bedoeld 

om enerzijds meer betrokkenheid te creëren en anderzijds om 

te peilen hoe vrouwen over bepaalde onderwerpen denken. 

Door standaard een vraag, quote of stelling te delen kreeg 

WOMEN Inc.een beter beeld van wat er speelt onder vrouwen, 

wat ze belangrijk vinden en wat zij nodig hebben om zichzelf 

te versterken. De top drie van berichten met de meeste 

betrokkenheid hadden gemiddeld een bereik van 160.000, 

26.800 klikken op het bericht en gemiddeld 4530 likes, 

reacties en gedeelde items. Tevens was WOMEN Inc. tijdens 

het evenement De macht van de beeldmakers op het IDFA 

festival zelfs ‘trending topic’ met hashtag #beeldvorming! En 

stond WOMEN Inc. toen ook in de top 5 van meest populairste 

organisaties via Twitter. 

 

COMMUNICATIE DE TAFEL VAN ÉÉN 
Vanwege de afrondende fase zijn halverwege het jaar 

de sociale media en de nieuwsbrief van De tafel van één 

opgeheven en zijn alle fans en volgers van De tafel van één 

kanalen ondergebracht bij de bredere WOMEN Inc. kanalen. 

Een maandlang zijn alle headers en updates op de social 

media van De tafel van één aangepast om de doelgroep te 

informeren over deze overgang. Uiteindelijk zijn De tafel van 

één nieuwsbrieflezers opgenomen in het bestand van de 

WOMEN Inc.-nieuwsbrief waarin ook berichtgeving over De 

tafel van één is opgenomen. 

Qua lokale persbenadering rondom De tafel van één in de 14 

gemeenten merkte WOMEN Inc. dat een punt van verzadiging 

was bereikt. Met name in de steden waar De tafel van één al 

een jaar tot anderhalf jaar bezig was. Eerder werd voorafgaand 

aan iedere serie pers benaderd met verschillende invalshoeken. 

Nu het project overal stond en in lokale media regelmatig 

artikelen waren verschenen, zag WOMEN Inc. de nieuws-

waarde afnemen. Daarbij kwam ook dat in 10 van de 14 

gemeenten waar De tafel van één actief was, in maart 2014 

de laatste tafelseries plaatsvonden. De overige gemeenten 

COMMUNICATIE & PR
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liepen nog door tot hun eigen afronding in september 2014. 

Er is op dat moment qua persbenadering gekozen voor een 

focus op de ontbijtshows, waar lokale media gretig op af bleef 

komen. Voor de werving van de laatste series tafelgesprekken 

werd voor die paar gemeenten ingezet op advertenties en 

advertorials in lokale kranten. Al met al waren de communicatie-

activiteiten geringer dan het jaar daarvoor vanwege het 

aflopende traject en de lagere communicatiebudgetten. Dit 

verklaart dus ook de afname in resultaten op het gebied van 

mediawaarde en mediabereik van De tafel van één.

PR & LOBBY
Door de specialisatie en verdieping op thema’s heeft WOMEN Inc. 

diepgaand research kunnen doen. Hierdoor is alle kennis, feiten 

en cijfers via verschillende specialisten op deze onderwerpen 

verzameld. En heeft WOMEN Inc. een duidelijke visie ontwikkeld 

op hoe en bij wie deze issues geagendeerd moeten worden. De 

persberichten van WOMEN Inc. met een terdege feitelijke onder-

bouwing en link naar bestaande onderzoeken werden doorgaans 

breed opgepakt door de media (bladen, kranten, radio en tv). Zo 

verschenen er in 2014 onder meer toonaangevende artikelen in 

Het Financieele Dagblad, Volkskrant Magazine, NRC Handelsblad, 

Trouw, diverse medische vakbladen, Marie Claire, Libelle, Margriet 

en Opzij. Niet te vergeten het televisieoptreden in Koffietijd! 

tijdens het Paasweekend met meer dan 300.000 kijkers! 

Aanvullend op het genereren van persaandacht is WOMEN 

Inc. ook actief geweest met diverse lobby-acties richting 

overheid en Tweede Kamerleden. Door nauw contact met 

enkele politici te onderhouden, wist WOMEN Inc. de juiste 

momenten te kiezen en werden politici aangesproken op 

hun verantwoordelijkheid richting onze samenleving. Zo 

ontwikkelde WOMEN Inc. in 2014 geleidelijk tot een lobby-

organisatie van vrouwen.

EXTRA NETWERKFUNCTIES
Dit jaar is extra veel aandacht besteed aan de ontwikkeling 

van nieuwe netwerkfunctionaliteiten voor de website. Zo 

zijn de eerste stappen gezet richting een interactief online 

platform binnen de huidige website waar de achterban van 

WOMEN Inc. met elkaar in contact kan komen en elkaar kan 

informeren over interessante bijeenkomsten, discussies of tips 

& tricks. Zo is achter de schermen druk gewerkt aan de bouw 

en functionaliteiten van een apart online WOMEN Inc Podium 

en een WOMEN Inc Prikbord. Beiden zullen in 2015 gelanceerd 

worden.

Tevens is WOMEN Inc. gestart met de ontwikkeling van een 

zeer laagdrempelige manier voor vrouwen om zichzelf te 

versterken. Dit programma met een grote online component 

zal bestaan uit drie gesprekstechnieken gericht op het leren 

formuleren van een doel, het tonen van lef en het gebruiken 

en inzetten van je eigen netwerk. Dit programma WOMEN Inc 

aanTafel is in 2014 op een aantal momenten getest en er is een 

eerste trainingsdag geweest voor gespreksleiders. In 2015 zal 

aanTafel officieel worden gelanceerd.

RESULTATEN 
Groei was er dit jaar zowel op de website als op de sociale 

mediakanalen. De website van WOMEN Inc. trok ruim 170.000 

unieke bezoekers. Op Facebook realiseerde WOMEN Inc. een 

groei van 72%: van 6.830 likes in december 2013 naar 11.750 

likes in december 2014. Op Twitter kende WOMEN Inc. vanaf 

december 2013 een groei van 30%: van 8.415 volgers in 

december 2013 naar 10.930 volgers in december 2014. Het 

company profile op LinkedIn kende een groei van 250%: van 508 

in december 2013 tot 1.265 in december 2014. In december 2014 

ontvingen 18.540 abonnees de WOMEN Inc. nieuwsbrief, dit ook 

dankzij de deelneemsters en de buddy’s van De tafel van één.

 

De resultaten van de eerste landelijke WOMEN Inc. campagne 

‘Waar is mijn € 300.000?’ waren zeer indrukwekkend. Zo 

hebben meer dan 30.000 vrouwen de weet-wat-je-waard-bent-

test gedaan. Daarnaast heeft WOMEN Inc. middels de campagne 

bijna 16.000 nieuwe leden geworven. Door de landelijke uitrol 

van de postercampagne en een samenwerking met Sanoma 

Media en Google heeft de campagne geresulteerd in een enorm 

mediabereik. Zo zijn er circa 9 miljoen mensen geïnformeerd 

over de campagne over loonverschil. 
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BESTUUR, ALGEMEEN DIRECTEUR EN 
MANAGEMENTTEAM
Stichting WOMEN Inc. wordt bestuurd door een ervaren 

vijfkoppig bestuur. Dat bestuur vergadert vier maal per jaar. 

Daarnaast zijn er ingelaste bestuurscommissievergaderingen 

ter voorbereiding van deze vergaderingen. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk en delegeert de dagelijkse leiding aan 

de directie. In 2014 is de dagelijkse leiding in handen van het 

managementteam dat bestaat uit de algemeen directeur 

Jannet Vaessen, manager strategie & organisatie Christine Swart 

en manager financiën & partnerships Nienke Hagenbeek.

In 2014 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Per 1 

september zijn Agnes Jongerius en Christa Compas afgetreden 

en is Lizzy Venekamp geïnstalleerd als interim-voorzitter.

Bij de bestuurswissel is samen met het oude bestuur en 

managementteam opnieuw gekeken naar de richtlijnen voor 

het samenstellen van een nieuw bestuur. Daarbij zijn de 

jaardoelen en strategische organisatiedoelen als uitgangs-

punt genomen en is rekening gehouden met een passende 

diversiteitsrichtlijn. Er is gekeken naar diversiteit in zowel 

leeftijd, afkomst en gender. Per 2014 is voor het eerst gekozen 

voor de representatie van mannen binnen het bestuur, dat 

voorheen louter uit vrouwen bestond. Per 1 september zijn 

Yasemin Tümer, Frits Spangenberg en Sandra Dol aangetreden. 

In 2015 komen daar nog met twee nieuwe bestuursleden bij. 

Op dat moment zal ad interim Lizzy Venekamp de voorzitters-

hamer overdragen aan de nieuwe bestuursvoorzitter.

De functies en nevenfuncties die de bestuursleden in 2014 

bekleden zijn:

LIZZY VENEKAMP was tot juli 2014 directeur Opportunity 

in Bedrijf en het daaraan gelieerde Opportunity Advies. Haar 

nevenfuncties zijn: Lid van de Commissie Rosenblatt, lid van 

de Outer Circle van Van Ede & Partners.

YASEMIN TÜMER is bestuurslid van de UnitedSucces 

Foundation, lid van Raad van Commissarissen bij UW Holding 

BV (een sociaal werkplaats voorziening van Gemeente Utrecht 

op voordracht van de OR) en voorzitter van Stichting CPO die 

multiculturele TV programma’s bij AT5 financiert. Verder is 

zij mede-oprichter van VERA Community, een platform voor 

vrouwelijke ondernemers.

FRITS SPANGENBERG is oprichter en voormalig algemeen 

directeur van Motivaction. Ook was hij president van ESOMAR, 

de organisatie die wereldwijd meer dan 5000 research 

professionals verenigt en die de ethische code bewaakt. 

Verder vervult hij bestuursfuncties bij Doorwerth Conferenties 

en Theater Bellevue. Hij is van 2013 - 2016 jury voorzitter van 

de Effy, reclame effectiviteits prijs voor bewustwording.

SANDRA DOL heeft een groot aantal uitgeeffuncties 

bekleed, laatstelijk bij Sanoma Media waar zij verantwoordelijk 

was voor de vrouwenmerken. Tevens is zij vice-voorzitter van 

de Raad van Toezicht van Stichting Pink Ribbon.
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Governance en integriteit
In 2014 zijn er geen incidenten geweest rondom 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 voor het landelijke 

project De tafel van één met activiteiten in 14 verschillende 

gemeenten en circa 400 vrijwilligers.

Medewerkers WOMEN Inc.
WOMEN Inc. begon in januari 2014 met 19 personeelsleden 

(eind december 2013 waren dat er 18). Voor de functie van 

officemanager is begin 2014 gekozen voor een arbeids-

overeenkomst voor bepaalde tijd i.p.v. een constructie via 

‘payroll’. Het project De tafel van één is eind 2014 in zijn 

gesubsidieerde vorm beëindigd. Dit betekende het afscheid van 

3 projectmedewerkers. WOMEN Inc. zag mogelijkheden voor 

een doorstart van De tafel van één waardoor ook een deel van 

de teamleden in dienst kon blijven. Eind 2014 waren er in totaal 

16 medewerkers in dienst, met een totaal van 14,1 fte.

Gedurende het jaar hebben 8 stagiaires, met verschillende 

achtergronden, ervaring opgedaan op de afdelingen 

Communicatie en Redactie van WOMEN Inc. De instroom 

van communicatie-stagiaires is moeizamer dan voorgaande 

jaren door een overschot aan stageplaatsen binnen de 

marketing en communicatie. Door het afnemen van het 

aantal evenementen zijn er dit jaar geen productiestages 

geweest.

WOMEN Inc. heeft ook dit jaar intensief gebruik gemaakt 

van freelancers bij op maat gemaakte programma’s of 

evenementen. WOMEN Inc. heeft hiervoor een vaste pool 

van freelance redacteuren, communicatiemedewerkers, 

producenten en/of projectleiders.

Voor 2014 is een verzuimpercentage gemeten van 4%. 

Ter vergelijking geldt een algemeen verzuimpercentage 

bij non-profitorganisaties van 4,7%. Dit enigszins hoge 

percentage bij WOMEN Inc. komt voornamelijk voor 

rekening van een langdurig verzuim van een werknemer. 

Van de 233 verzuimdagen was er sprake van 168 dagen 

langdurig verzuim (72%). Door de Wet Poortwachter kan 

men het verloop van het langdurig verzuim beïnvloeden 

en bijsturen wat in het betreffende geval ook gebeurd is. De 

resterende verzuimdagen worden vooral veroorzaakt door 

kortdurend verzuim (korter dan twee weken). Met name 

verzuim van 1 tot 2 dagen per keer, in combinatie met flexibel 

werken, is voor WOMEN Inc. een potentieel risico. Van het 

management wordt continu aandacht gevraagd voor de juiste 

balans (over)belasting werk/privé van het team en moet daar 

op toezien.

In 2014 is voor elke medewerker een functieprofiel opgesteld 

als voorbereiding op een nieuw beoordelingssystematiek die 1 

januari 2015 wordt ingevoerd. In de functieprofielen zijn taak-

gebieden en competenties opgenomen die de basis vormen 

voor de resultaten- en ontwikkelafspraken voor het nieuwe 

jaar. Het budget voor persoonlijke groei is hiermee onderdeel 

van de nieuwe beoordelingssystematiek.

Tevens is een coördinatorenteam geïntroduceerd met een 

eigen bijbehorende budgetverantwoordelijkheid en vastgelegde 

inhoudelijke doelstellingen. Het coördinatorenteam bestaat 

uit de disciplines netwerk, campagne, redactie, onderzoek 

en productie. Het coördinatorenteam overlegt wekelijks met 

het managementteam om de voortgang en ontwikkeling van 

verschillende WOMEN Inc. activiteiten te bespreken.
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DRIE VASTE PIJLERS
WOMEN Inc. heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 

stabiele organisatie met een breed en duurzaam financieel 

draagvlak. Zo beschikt WOMEN Inc. over drie vaste pijlers, die 

het draagvlak vormen onder haar basisfunctie van platform: 

De Bornfonds, Ministerie van OCW en Nationale Postcode 

Loterij. Het particuliere De Bornfonds draagt jaarlijks € 150.000 

bij en heeft eerder al aangegeven deze bijdrage tot 2016 te 

zullen voortzetten. Dit fonds heeft als belangrijkste criterium dat 

WOMEN Inc. het platform ‘voor alle vrouwen’ is en zich richt op 

het bereiken en bewustmaken van vrouwen door middel van 

landelijke en regionale activiteiten en communicatie-uitingen.

De subsidierelatie met Ministerie van OCW is tweeledig. 

Enerzijds ontvangt WOMEN Inc. een bescheiden basissubsidie 

van € 150.000, vanuit de kennisinfrastructuur van Directie 

Emancipatie. Deze is gericht op de functie van agenderend 

platform voor vrouwen, inclusief de organisatie van enkele 

WOMEN Inc. bijeenkomsten in het land om meer vrouwen te 

bereiken en vervolgens te verbinden aan het platform. 

 

Anderzijds heeft WOMEN Inc. een relatie met het ministerie 

vanuit het meerjaren project De tafel van één, dat ondersteund 

wordt door Ministerie van OCW vanuit de beleidslijn Eigen 

Kracht. De subsidiebeschikking van dit project omvat de periode 

eind 2011 tot en met begin 2015. Daarbij was 2014 het laatste 

projectjaar waarbij de activiteiten binnen de verschillende 

gemeenten langzamerhand werden afgerond. Begin 2015 volgt 

enkel nog de financiële en inhoudelijke rapportage richting 

ministerie. Door het succes van de aanpak van De tafel van 

een, heeft WOMEN Inc. besloten de methode na 2014 blijvend 

aan gemeenten aan te bieden, in overeenstemming met Jump 

Movement, om de participatie van vrouwen landelijk te blijven 

stimuleren.

Sinds 2013 is WOMEN Inc. een van de vaste beneficienten 

van de Nationale Postcode Loterij met een vaste bijdrage 

van € 500.000 per jaar, nu toegezegd tot en met 2017. Deze 

bijdrage vanuit de Nationale Postcode Loterij is gericht op 

het bevorderen van ‘sociale cohesie’ en het versterken van 

matchmaking tussen verschillende doelgroepen, zowel live 

als digitaal. Dankzij deze bijdrage is WOMEN Inc. in staat om 

een jaarlijks evenement te organiseren rond Internationale 

Vrouwendag in maart. Zo kan elk jaar een een jaarthema op 

de kaart worden gezet en hierbij tevens de nodige pers-

aandacht worden gegenereerd. Dit is bedoeld als jaarlijks 

startpunt waarna WOMEN Inc. diverse activiteiten en acties 

ontwikkelt richting alle stakeholders (overheid, bedrijfsleven, 

onderzoeksinstituten, maatschappelijke initiatieven, mannen 

en vrouwen) die invloed hebben het creëren van beweging 

rond dit onderwerp. Zo was het onderwerp van het maart 

event in 2014 Geld, dat wil zeggen de beperkte economische 

zelfstandigheid van vrouwen. Op basis hiervan ging de 

campagne/ het actieprogramma Loonverschil van start. Juist 

FINANCIËN & PARTNERSHIPS 
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deze jaarlijkse en meerjarige bijdrage maakt dat WOMEN Inc. 

doelstellingen en een strategisch beleidsplan kan opstellen 

voor de inhoudelijke langere termijndoelen met bijbehorende 

investeringen.

Het ontwikkelen van langdurige partnerships
De financiële basis van WOMEN Inc. is altijd opgebouwd 

uit drie segmenten: baten uit eigen fondsenwerving door 

middel van partnerships of opdrachten, baten uit acties van 

derden en subsidies vanuit overheden. Deze waaier van 

verschillende inkomstenbronnen maakt ook dat WOMEN Inc. 

haar onafhankelijke positie kan behouden. Vandaar dat elk 

jaar een focus is op het genereren van eigen inkomsten door 

middel van partnerships, opdrachten of bijdragen van andere 

instituten. De nieuwe inhoudelijke koers met de thema’s geld 

en gezondheid wekte bij veel partijen interesse in samen-

werking met WOMEN Inc. Van commerciële bedrijven, 

instituten, stichtingen tot overheidsorganisaties. 

Zo is het partnership op het thema geld in 2014 met Delta 

Lloyd Foundation omgezet naar een tweejarig partnerships tot 

en met eind 2015. Ook op het thema gezondheid kwam een 

tweejarige samenwerking tot stand waarbij ministerie OCW de 

Alliantie Gender & Gezondheid een subsidiebeschikking 

verstrekte voor de periode 2014 tot en met eind 2015. Als gevolg 

van het succes van de grootschalige campagne Waar is mijn 

€ 300.000? werd WOMEN Inc. gevraagd door nieuwe partners 

als Kinderopvang Humanitas en het vermogensfonds Instituut 

Gak dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale 

zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Uiteindelijk 

resulteerden deze gesprekken half 2014 in een partnership met 

beide partijen van elk een jaar. Voor Instituut Gak deed WOMEN 

Inc. het nodige voorwerk en onderzoek voor de ontwikkeling 

van een nieuwe publiekscampagne/actieprogramma rond de 

herverdeling van werk en zorg die in maart 2015 zal worden 

gelanceerd. Ook Kinderopvang Humanitas zal een bijdrage 

leveren aan deze brede campagne, waar het gaat om het 

agenderen en onderzoeken van de verhouding tussen 

vrouwen en het zorgen voor kinderen. 

Tevens werden eerdere samenwerkingen en partnerships op-

nieuw verlengd en voortgezet. Zo organiseerde WOMEN Inc. 
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in 2014 op maat gemaakte programma’s en bijeenkomsten 

voor Accenture en gemeente Amsterdam. Met Accenture 

ontstond opnieuw een samenwerking rond de WOMEN Inc. 

bijeenkomst in maart waarbij de aanwezige vrouwen via 

Accenture loopbaanadvies konden kregen en een workshop 

over online solliciteren konden volgen. Daarnaast is Accenture 

onderdeel van de Alliantie Gender & Gezondheid waarbij 

Accenture uren investeerde in de ontwikkeling van een 

business case. Het partnership met gemeente Amsterdam 

omvatte dit jaar het organiseren van twee talkshows (Slim 

carrière maken voor studenten van de Hogeschool van 

Amsterdam en het Netwerkevent in Pakhuis de Zwijger) en 

het beschikbaar stellen van een werkplek voor een 

Amsterdams vrouweninitiatief. 

Met het verlengen van bestaande partnerships en het aangaan 

van nieuwe samenwerkingen heeft WOMEN Inc. ook dit jaar 

aangetoond zelf inkomsten te kunnen genereren. Met het 

behalen van het target is de dekking van de basiskosten 

(kantoor en personeel) ook dit jaar weer gerealiseerd. 

Opvallend is dat in 2014, ten opzichte van eerdere jaren, 

WOMEN Inc. met haar partners tot grotere financiële bijdragen 

kwam, waardoor met minder partijen intensiever, doelgerichter 

en duurzamer kon worden samengewerkt.

Resultaat en reservering
De totale baten in 2014 bedroegen € 2.690.196 in vergelijking 

met € 2.546.725 in 2013. Hiervan is € 1.553.696 afkomstig van 

subsidies van Ministerie van OCW voor de basissubsidie vanuit de 

kennisinfrastructuur, project De tafel van een en Alliantie Gender 

& Gezondheid. Daarnaast is € 907.109 gerealiseerd vanuit acties 

van derden (Nationale Postcode Loterij en Bornfonds). 

Succesvolle eigen fondsenwerving heeft uiteindelijk geresulteerd 

in een bedrag van € 229.391 waarvoor een target was gesteld 

van € 200.000. Hiervoor zijn opdrachten gerealiseerd voor onder 

andere Delta Lloyd, Accenture, gemeente Amsterdam, Instituut 

Gak en Kinderopvang Humanitas. 

Tevens heeft WOMEN Inc. voor het eerst geïnvesteerd in de 

ontwikkeling van nieuwe netwerkfunctionaliteiten voor de 

website ad € 32.807 die medio 2015 zullen worden afgerond, 

waarna deze in 3 jaar worden afgeschreven. De investering 

in materiële vaste activa ad € 20.756 betrof de aanschaf van 

nieuwe computers die per 2015 in gebruik zijn genomen en in 

3 jaar worden afgeschreven. 

Uiteindelijk resulteerde 2014 in een positief exploitatieresultaat 

van € 15.016. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de 

algemene reserve. Waarmee deze op een eindsaldo uit komt 

van € 264.325 en een gezonde basisreserve is, bij deze som 

der baten. Deze reserve is noodzakelijk voor het afdekken 

van risico’s in de sfeer van personeel, ziekteverzuim en andere 

onvoorziene personele en overheadkosten, passend bij de duur-

zame organisatie die WOMEN Inc. sinds haar verzelfstandiging in 

2011 geworden is. 

Van de totale begroting en dekking 2013 is 97,03 % ten goede 

gekomen aan de primaire doelstelling van het platform. Dit 

betreft activiteiten die georganiseerd zijn om de visie en 

missie van het platform te realiseren en om de publieke 

opinie te beïnvloeden om zo de kansen voor vrouwen te 

FINANCIËN & PARTNERSHIPS
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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 doelstelling. Hiermee 

behoudt WOMEN Inc. de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) die sinds 2008 is afgegeven.

FINANCIËN & RISICOMANAGEMENT
De risico’s van WOMEN Inc. worden vastgesteld door 

directie en bestuur. Risicomanagement (analyses, 

reserveringen en coördinatie) is ondergebracht bij 

algemeen directeur Jannet Vaessen. Nadat eind 2013 

een AO/IC is opgesteld om de financiële en overige 

bedrijfsprocessen vast te leggen, is in 2014 een uitgebreide 

risico- analyse opgesteld. De financial en business control is 

belegd bij Manager Financiën & Partnerships Nienke Hagenbeek 

met een boekhouder ter ondersteuning. 

Op advies van de NAHV Accountants heeft WOMEN Inc. in 2014 

Mazars Accountants en Belastingadviseurs opdracht gegeven 

voor een btw scan. Na het inwinnen van dit externe advies is 

per 2014 een wijziging doorgevoerd bij de verrekening van 

aftrekbare voorbelasting, die op een aantal gebieden heeft 

geleid tot hogere kosten. Verder gaf Mazars in het rapport aan 

dat Stichting WOMEN Inc. met betrekking tot haar btw positie 

‘in control’ is, mede door goede bedrijfsvoering.

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, conform visie 

en missie.

WOMEN Inc. is een onafhankelijke platform en bewaart die 

onafhankelijke rol ook in de relatie met opdrachtgevers en 

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

palet aan partners voor draagvlak te betrekken. WOMEN Inc. 

staat voor het organiseren van beweging, autonoom en in 

opdracht, middels kwalitatieve programma’s en evenementen, 

blinkt uit in het genereren van onafhankelijke, maatschappij 

kritische persaandacht en het doelgericht verbinden van 

netwerken. Directeur en managementteam bewaken dat 

gedurende het jaar, ook in gesprekken met partners en 

opdrachtgevers. In 2014 is dan ook geen sprake geweest van 

reputatierisico.
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BEZOEKERS WOMEN INC. 
FESTIVAL IN A’DAM RAI

WOMEN INC. BIJEEN-
KOMSTEN / OPTREDENS
Denktank Geld (2 bijeenkomsten)

WOMEN Inc terras op Huishoudbeurs

WOMEN Inc. - De 100 vrouwen

 van Nederland 

Jaarcongres Women in Financial 

Services (WIFS)

Geldbad Den Haag / Maastricht /

Leeuwarden (3x)

Talkshow Gelijke Beloning

Vrouw & Geldbeurs - Gaasperdam

Denktank Gezondheid

Workshop Onderhandelen in Amsterdam, 

Utrecht, Amersfoort (4 bijeenkomsten)

WOMEN Inc. AanTafel - trainingsdag

Jaarcongres Talent naar de top

IDFA Talkshow Macht van de beeldmakers

IDFA keuze docu WOMEN Inc. 

FIFE Vrouwenbeurs

Vrouw & Carrierebeurs (workshop & stand)

Totaal

n.v.t

15x

10 

1.000

250

250

262

100

75

16

87

40

30

250

450

800

500

4.120

n.v.t.

300

n.v.t

n.v.t

180

n.v.t.

120

200

800

250

n.v.t.

400

n.v.t

175

n.v.t

300

n.v.t.

400

250

75

n.v.t.

1.597

5.047

2.625

4.158

6.000

17x

4. 590

90

400

200

80

n.v.t

80

n.v.t.

300

1.000

150

80

500

45

n.v.t 

50

50

150

n.v.t.

n.v.t.

70

70

2.204

5.519

2.773

4.056

DE TAFEL VAN ÉÉN EVENTS
Ontbijtshow Almere

Ontbijtshow Alkmaar

Ontbijtshow Amersfoort

Megatafel Delft

Ontbijtshow Delft

Megatafel Deventer

Ontbijtshow Deventer

Ontbijtshow Doetinchem

Ontbijtshow Enschede

Ontbijtshow Groningen

Ontbijtshow Haarlem

Ontbijtshow Helmond

Megatafel Hengelo

Ontbijtshow Hengelo

Megatafel Nijmegen

Ontbijtshow Tilburg

Megatafel Zeist

Ontbijtshow Eindhoven

De tafel van één - Afsluiting & Doorstart 

evenement 3 oktober

Buddydag juni 

Buddydag november 

Deelnemers en buddy’s tafelgesprekken

Totaal

DE TAFEL VAN ÉÉN
De tafel van één Website 1

De tafel van één Nieuwsbrief

2014 20142013 2013
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10x

35

495

161

20

35

65

75

300

200

40

1.426

14,1 fte

14.397

18.540

2.886

1.265

11.750

10.930

€ 1.153.218,00

€ 33.698,00

9.152.532

2.411.372

5.925.855

7,7

8%

17%

26%

30%

16%

3%

30.201

15.865

€ 449.000,00

9.000.000

16x

1.245

15,7 fte

13.750

10.528

2.591

508

6.830

8.415

€ 885.073,00 

 

€ 94.846,00

14.384.539

6.211.227

21.186.875

7,6

10%

17%

24%

29%

16%

4%

n.v.t.

n.v.t.

WOMEN INC. PARTNERSHIPS / 
IN OPDRACHT
Delta Lloyd:

I love pensioen event

Webinar I love pensioen (online 

volgers)

Trainingen Regel ‘t (ism Delta Lloyd)

Instituut Gak:

Werkgroepbijeenkomst Zorgen voor 

anderen

Gemeente Amsterdam:

Talkshow Slim Carriere Maken (HvA)

Netwerkbijeenkomst

Alliantie Gender & Gezondheid:

Women Health Program

Talkshow Overgang (H)erkend

De dag van de gender specifieke 

gezondheid

Alliantie G&G Draagvlak bijeenkomst 

Totaal

WOMEN INC. ORGANISATIE
Medewerkers

WOMEN INC ONLINE
WOMEN Inc. Website 1

WOMEN Inc. Nieuwsbrief

LinkedIn Group

LinkedIn Company Profile

Facebook

Twitter

MEDIA & PR
Mediawaarde WOMEN Inc.

Free publicity 

Mediawaarde De tafel van één

Free publicity 

Mediabereik WOMEN Inc. 

Oplage

Mediabereik De tafel van één  

Oplage (free publicity)

Mediabereik De tafel van één 

Oplage (advertenties)

KLANTTEVREDENHEID/
KWALITEIT 

Waarderingscijfers van bezoekers 

DOELGROEPENBEREIK 
Jonger dan 21 jaar

21-30 jaar

31-40 jaar

41-50 jaar

51-60 jaar

ouder dan 60 jaar

CAMPAGNE LOONVERSCHIL
Weet Wat Je Waard Bent Test 

Nieuwe ‘leden’ 

Mediawaarde 

Mediabereik 

2014 20142013 2013



40PARTNERS & COLOFON

PARTNERS

COLOFON

STICHTING WOMEN INC.
Hoogte Kadijk 143 F19
1018 BH Amsterdam

020-788 42 31

INFO@WOMENINC.NL
WWW.WOMENINC.NL

COPYRIGHT © WOMEN INC. 
Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd, opgeslagen, geautomatiseerd 
of openbaar gemaakt in enige vorm, 
wijze, het zij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier, zonder voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 

FOTOGRAFIE
Roy Beusker Fotografie
Rebke Klokke
Ilvy Njiokiktjien
Sabine van Nistelrooij
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