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De vakanties zijn achter de rug. Ik hoop dat u allemaal, zo u met
vakantie bent geweest, veilig en tevreden thuis bent gekomen.

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik krap twee weken terug.
Die eerste week kwam ik niet toe aan nasudderen maar, werd direct
ondergedompeld in een NVR bad. Op maandag was er overleg over
het concept van het huishoudelijk reglement, op dinsdag bereidde
ik de bestuursvergadering voor die op woensdag werd gehouden,
waarna we een gesprek hadden met een kandidaat bestuurslid, op
donderdag moesten al die stapeltjes op mijn bureau worden geordend
en moest het voorbereidend werk worden gedaan voor de beleidsdag
de week erna. Dat het voor mij op vrijdag was- en opruimdag was, is
voor de NVR niet interessant.
Bezige mensen herkennen dit fenomeen. Het is ook geen klacht
maar eerder een constatering dat er binnen de NVR veel zaken spelen.
Ik wil het in dit stukje vooral hebben over de beleidsdag die we in
september jongstleden op een stralende dag in Amersfoort hebben
gehouden.
Onder deskundige leiding van Marianna Kranenburg, organisatieadviseur, hebben we met elkaar het werkplan voor 2007 in grote
lijnen opgezet met nog een blik naar 2008 (en later?).De groep was
niet zo groot. Drukte, vakantie en andere zaken belemmerden sommige commissieleden aanwezig te zijn.
Ze hebben veel gemist!
We werden in groepjes aan tafels ingedeeld om het beleid voor
de komende jaren aan te geven. De leden van de adviescommissie
Internationaal en de redacteurs van de Nieuwsbrief werden verdeeld
over de drie vaste commissies. Een vierde tafel was er voor leden van
bestuur en kantoor. Een heel goede verdeling.
De leden Internationaal luisterden en gaven informatie naar de
themagerichte commissies (wat speelt in Europa en is van belang
voor Nederland en vice versa), de redactieleden legden uiteraard hun
oor te luisteren en zullen ongetwijfeld hun ervaringen in komende
nieuwsbrieven weergeven.
Het (romp)bestuur (want de liaisons zaten natuurlijk aan de tafel
van de commissies) werkte vanuit een andere invalshoek: strategie en
beleid van de NVR als koepel. Dit stimuleerde ons om als het ware
zo breed en doelgericht mogelijk weer te geven wat wij in dit opzicht
als onze taak zien.
Het meest getroffen heeft mij het feit dat de commissies, die ieder
hun eigen voorstellen verwoordden, tot de conclusie kwamen dat
er veel elementen zijn waarop kan en moet worden samengewerkt.
Woorden als recht op gelijke beloning, gelijke behandeling, gelijke
kansen, participatie van vrouwen, vrouwelijke talenten, economische
zelfstandigheid en sociale zekerheid: het zijn allemaal uitingen van
wat speelt binnen de vrouwenwereld en binnen de drie thematische 
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Na afloop van dit inspirerend overleg en met een
glaasje in de hand op het zonnige terras waren we
het met elkaar eens: de NVR, op naar een succesvol
2007!

 commissies van de NVR. Uitwisseling van gegevens,

van aandachtspunten en van komende activiteiten is
dan ook een noodzakelijk iets.
Het bestuur heeft deze samenwerking in zoverre
voorzien dat we, met het benoemen van een vice-voorzitter themavelden, zeker stellen dat de commissies met
elkaar verbonden blijven en het gezamenlijk belang
voorop blijft staan.

Marianne Horsman – Wagener
voorzitter

Platform Vrouwen & Duurzame Vrede
D Het bijdragen aan pragmatische, seksespecifieke

Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen
en legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de
technologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs voor kinderen. Legers worden ingezet
om de ‘vrede’ af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en veiligheid is een zaak van burgers
– mannen en vrouwen – geworden.

oplossingen
D Het volgen van het Nederlandse overheidsbeleid

inzake duurzame vrede en het aangaan van de
dialoog hierover.
Het platform VDV is opgericht door een zevental
Nederlands (vrouwen)organisaties die zich sterk
maken voor de rol van vrouwen in vrede en veiligheid
en die – tien jaar na de Wereldvrouwenconferentie in
Peking – in 2005 besloten hun krachten te bundelen.
De reeds aangesloten organisaties zijn:
D Business & Professional Women the Netherlands
(BPW-nl) www.bpwnl.nl
D IFOR Women Peacemakers Program (WPP)
www.ifor.org/wpp
D Multicultural Women Peacemakers Network
Nederland (MWPN)
D Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor
Geweld (NEAG) www.naeg.nl
D Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) www.denvr.nl
D Vrouwen voor Vrede www.vrouwenvoorvrede.nl
D Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF Nederland) www.wilpf.int.ch

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (Platform VDV) is een werkgroep van de Nederlandse
Vrouwen raad (NVR) die het samenwerken van vrouwen en mannen aan vrede en veiligheid stimuleert,
om in gebieden met gewelddadige conflicten tot een
duurzame vrede te komen.
Het platform VDV is opgericht naar aanleiding van
de viering 10 jaar actie na de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 in Peking. Een
wereldwijde lobby van vrouwenorganisaties resulteerde
hierna in 2000 in Veiligheidsresolutie 1325 over
Vrouwen, Vrede en Veiligheid. In deze resolutie
wordt de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen van gewelddadige conflicten, conflictoplossing en
vredesopbouw erkend. Overheden worden in resolutie
1325 opgeroepen meer rekening te houden met de kennis en ervaring van vrouwen bij het werken aan vrede
en veiligheid. Zij moeten worden betrokken bij vredesonderhandelingen.

Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van geweld
bestaan ook creatieve manieren om ze op te lossen. Het
platform Vrouwen & Duurzame Vrede zet zich in om
hieraan te werken.
Uw organisatie is welkom om mee te doen.

Het platform VDV wil er voor zorgen dat resolutie
1325 in Nederland uitgevoerd wordt. Taken van het
Platform VDV zijn daarom:
D Het bundelen van de inzet van de Nederlandse
(vrouwen)organisaties op het gebied van duurzame
vrede
D Belangenbehartiging en het versterken van de
positie van vrouwen, zodat ze op gelijkwaardige
wijze kunnen bijdragen aan duurzame vrede
D Het geven van een inhoudelijke bijdrage aan
nationaal en internationaal beleid, met name wat
betreft het voorkomen van gewelddadige conflicten

Informatie: Nederlandse Vrouwen Raad (zie voorblad nieuwsbrief)

2

nieuwsbrief oktober 2006

Congres

“De Stem van de Nederlandse Vrouw”
Wij gaan politici duidelijk maken, wat vrouwen
belangrijk vinden, zodat zij bij de samenstelling van
de nieuwe regering daarmee rekening kunnen houden.
Dat moet toch tot een volle zaal enthousiaste vrouwen
leiden!

Op 3 november a.s. organiseert de Nederlandse
Vrouwen Raad een flitscongres in de Statenzaal
van het Provinciehuis van Utrecht, Pythagoraslaan
101, Utrecht, met het oog op de komende verkiezingen op 22 november a.s.

Voor deze bijeenkomst zijn politici uit acht partijen
uitgenodigd. Alle partijen krijgen enkele minuten om
uit te leggen waarom wij vrouwen blij met hun partijprogramma kunnen zijn en wij dus op die partij zouden moeten stemmen. Vervolgens worden stellingen
aangeboden.

Routebeschrijving Provinciehuis: zie www.provincie-utrecht.nl

Uit de commissies
Duurzame Dinsdag 2006
Klimaat, waar steek jij je energie in?
Duurzame Dinsdag 2006 in het teken van energiebesparende burgerideeën
ken werden voorgezeten door ondernemers die ernst
maken met duurzaamheid.
De jury bestaande uit energiedeskundigen heeft de
ingediende initiatieven beoordeeld. Voorzitter Thom
de Graaf reikte de prijzen uit. Aan de 1ste prijs voor de
Stichting De Groene Garage met het initiatief “band
op spanning” was een geldbedrag van € 15.000,-- verbonden en voor de tweede prijswinnaar een. bedrag
van € 10.000.--. Het prijzengeld was beschikbaar
gesteld door het ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening.
De belangstelling voor Duurzame Dinsdag vanuit
de media neemt toe. Een landelijke krant kopte op
dinsdag 5 september jongstleden met grote letters:
energie besparen op school met dikke-truiendag.
Een ingediend initiatief van de stichting Vrouw en
Milieu.
De stichting Vrouw en Milieu wil in de stad Utrecht
een ‘Dikke truiendag’ organiseren naar Belgisch voorbeeld. Wie weet waar en wanneer er meerdere volgen.
Wilt u er alles over weten en over nog veel meer initiatieven? Kijk dan op www.duurzamedinsdag.nl

Ook dit jaar was de Nederlandse Vrouwenraad
betrokken bij de organisatie van duurzame dinsdag.

Meer dan 160 ideeën om energie te besparen kwamen
terecht in het Duurzame Koffertje 2006. Het werd op
Duurzame Dinsdag aangeboden aan premier Balkenende. Duurzame Dinsdag wordt op de eerste dinsdag
in september gehouden in Den Haag en staat ieder jaar
weer in het teken van duurzaamheid. Naast het aanbieden van het koffertje gaan op die dag burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, banken en overheden met elkaar in gesprek over thema’s die rechtstreeks
te maken hebben met de toekomst van onze aarde
waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De
initiatieven in het koffertje worden aangeboden aan
het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. De organisatoren van Duurzame Dinsdag vragen de ministerpresident om de initiatieven onder de aandacht van de
betreffende ministers te brengen. Kamerleden worden
uitgenodigd om mee te discussiëren.
Duurzame Dinsdag 2006 stond in het teken van
energiebesparende burgerideeën. In de rondetafelgesprekken kregen burgers die een initiatief ingediend
hadden, de mogelijkheid om met hun tafelgenoten
de knelpunten die zij ondervinden om met het initiatief verder te komen, te bespreken. De tafelgesprek-

Francien Thielen-Tonnaer
Commissie Duurzaam Samenleven
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Conferentie De Maakbare Mens
gaat om biotechnologie met eicellen, stamcellen en
embryo’s?
Om 16.00 uur sloot de dagvoorzitter, Dieny Scheffer, de conferentie af en werd er nog even informeel
nagepraat in de foyer. Uit de vragenlijst die vrijwel alle
deelnemers invulden bleek groot enthousiasme over de
conferentie en de wens om met dit project door te gaan.
Enkele lidorganisaties van de NVR willen de discussie
over grenzen en mogelijkheden van biotechnologie in
eigen kring voortzetten.
De conferentie werd mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWS en door sponsering
van de Stichting Centraal Fonds RVVZ, het Netherlands Genomics Initiative en de Stichting Biotechnologie Nederland. Ook andere organisaties, actief op het
terrein van biotechnologie, gaven informatie middels
een stand.
Maar vooral werd de conferentie mogelijk gemaakt
door de inzet van de vele vrijwilligers, onder andere in
de werkgroep De Maakbare Mens.

De conferentie De Maakbare Mens, gehouden op
28 september 2006 in Utrecht was zeer geslaagd.
De aanwezige 130 vrouwen en meisjes lieten zich
door de uitstekende sprekers uitvoerig informeren
over wat de biotechnologie met het vrouwelijk
lichaam kan, wil en wettelijk mag. De deelnemers
kwamen vooral uit de lidorganisaties maar er zaten
ook studenten bij en een tweetal scholieren, die
hun profielwerkstuk over dit onderwerp maken en
er op school een voordracht over gaan houden.

In de ochtendlezingen, gehouden door dr. Marli
Huijer, prof.dr. Donna Dickenson en prof.dr. Guido
de Wert, werd met name gesproken over de ethische
vragen rondom het afstaan van eicellen. Mag je vrouwen vragen om eicellen te doneren? Wat zijn de risico’s
voor de gezondheid van de betrokken vrouwen? Hoe
voorkom je commercialisering?
In de deelsessies, geleid door deskundigen n.l. dr.
Christiaens, dr. Buitendijk, dr. Horstman, dr. Mummery en mr. Olsthoorn, werd geïnformeerd en gediscussieerd over de volgende onderwerpen: prenatale
diagnostiek, IVF (in vitro fertilisatie), eiceltechnologie, stamceltechnologie en de embryowet. De tijd voor
elke deelsessie was erg snel om: er bleef in elke sessie
nog veel om over te discussiëren. De verslagen hiervan
volgen nog.
De paneldiscussie, voortreffelijk geleid door Liesbeth van Erp, werd gevoerd met alle sprekers plus
Pauline Evers van de VSOP en enkele politici: mw. van
Heteren van de PvdA, dhr. De Boer van het CDA en
mw. Kennedy van de Christen Unie.
Tot slot overhandigde Rineke van Doorn namens
de deelnemers aan de conferentie de statements uit de
deelsessies aan de NVR in de persoon van Marianne
Horsman met het verzoek deze statements over te
brengen naar de politiek. Wat kan het nieuwe kabinet
doen om de positie van vrouwen te waarborgen als het

Wilt u ook in eigen organisatie informatie- en discussiebijeenkomsten organiseren, eventueel in samenwerking met andere organisaties? Dan willen wij graag
met u contact daarover.
U kunt mailen naar: info@de-nvr.nl
Van deze conferentie komt een verslag op papier en op
www.genderenduurzaamheid.nl
Lotte Wouters
beleidsmedewerker NVR

Hart voor de publieke zaak:
geen eindrapport, maar een ‘beginrapport’
Alice Bouman-Dentener, algemeen secretaris van
de NVR is een van de adviseurs, die de Nationale Conventie in haar werk heeft ondersteund. Over het proces
is zij lovend: geen traditioneel samengesteld politiek
adviesorgaan dat achter gesloten deuren vergadert,
maar een vrij gemêleerd gezelschap van deskundigen,
die zich hebben omringd met adviseurs uit verschillende maatschappelijke geledingen en voortdurend
interactie hebben gezocht met het publiek.

Op 5 oktober jl. presenteerde de Nationale Conventie haar eindrapport ‘Hart voor de Publieke Zaak’.
Minister Nicolai van Bestuurlijke Vernieuwing nam
het namens het kabinet in ontvangst. De Nationale
Conventie is in januari 2006 door de toenmalige
minister van BVK, Alexander Pechthold, ingesteld
om voorstellen te doen voor de inrichting van het
nationaal politiek bestel, die kunnen bijdragen aan
herstel van vertrouwen tussen burger en politiek.
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De aanbevelingen zijn
divers zowel qua inhoud als
wat betreft hun reikwijdte.
Sommige kunnen direct door
de regering ter hand worden
genomen; andere vereisen een
grondwetswijziging. Zelf is
Bouman zeer ingenomen met
de aanbeveling dat adviesorganen van de regering voor Alice Bouman
minimaal eenderde uit mensen
uit de praktijk moeten bestaan. Daar vraagt de NVR
al jaren om. Het feit dat de overheid de randvoorwaarden moet scheppen voor burgers en maatschappelijke
organisaties om hun rol ook daadwerkelijk te kunnen
vervullen, is wel uitgebreid ter sprake geweest, maar
ziet zij in de concrete aanbevelingen nog te weinig
terug. Belastingvoordeel voor mantelzorgers zal de
problemen aan de basis niet oplossen. Ook onderschrijft zij de constatering dat het huidige parlement
teveel meeregeert. De Tweede Kamer moet meer op

afstand van de regering en dichter bij de burger, geen
partijpolitiek bedrijven maar het algemeen belang van
de burger bewaken. Daar zijn interessante voorstellen
voor gedaan. Bouman hoopt dan ook dat veel vrouwen
hier met het oog op de aanstaande verkiezingen kennis
van nemen en bezien welke aanbevelingen zij zinnig
achten en uitgevoerd willen zien.
Tijdens de slotmanifestatie heeft zij de politiek
opgeroepen dit eindrapport te gebruiken als het
‘beginrapport’ voor concrete actie.
voor meer informatie:
www.nationaleconventie.nl (inclusief video van slotmanifestatie)
NVR: 070-346.93.04; info@de-nvr.nl

Oproep Vrouwenvertegenwoordiger UN Commission for
Sustainable Development (CSD 15)
De vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie heeft een tweeledige functie. Zij is de intermediair tussen overheid en de major group vrouwen en
bewaakt het genderperspectief en andere prioriteiten
van haar achterban. Anderzijds draagt zij bij aan
de betrokkenheid van de Nederlandse vrouwen bij
het internationale beleid op het vlak van duurzame
ontwikkeling, armoedebestrijding, water, energie en
gender.

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) coördineert
van oudsher de vrouwenvertegenwoordiging in
regeringsdelegaties naar de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties (AVVN) en naar andere
belangrijke internationale en VN-bijeenkomsten.

Tijdens de Finance for Development conference
(FfD), de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling
(WSSD), het derde Wereld Water Forum (WWF3)
en de CSD-bijeenkomsten over water, sanitatie en
menselijke nederzetting (CSD 12 en 13) en energie
en klimaatverandering (CSD 14) heeft de vrouwenvertegenwoordiger haar nut op verschillende fronten
bewezen.

Deskundige vrouwen worden van harte uitgenodigd te
solliciteren voor de functie van vrouwenvertegenwoordiger. De selectie vindt plaats door een Benoemingsadviescommissie (BAC). De inhoudelijke voorbereiding
en begeleiding van de vrouwenvertegenwoordiger
vindt plaats in een begeleidingsgroep, samengesteld uit
deskundige vrouwen uit verschillende geledingen van
de NVR en andere relevante organisaties. De begeleidingsgroep wordt zover nodig ondersteund door de
NVR-staf.

Het is wederom de bedoeling tijdens de komende sessie
in mei 2007 van de CSD over energie, klimaatverandering en industriële ontwikkeling een vertegenwoordiger van de vrouwenorganisaties af te vaardigen.
De CSD is belast met de uitvoering van de internationale afspraken op het gebied van mondiale duurzame
ontwikkeling. CSD 14 was een ‘review’ jaar waarbij het
van belang was knelpunten goed in kaart te brengen en
oplossingen zichtbaar te maken. Zie voor meer info het
weblog: http://www.csd14.blogspot.com/
CSD 15 is een ‘policy’ jaar waarin afspraken worden gemaakt over het internationale beleid op deze
terreinen.

Procedure
Belangstellenden worden uitgenodigd te solliciteren.
Tot maandag 30 aanstaande oktober 17.00 uur kunnen kandidaten reageren.
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen
bij Alice Bouman of Margaretha Bakker: +31 (70)
3469304.
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Uit de aangesloten organisaties
Ledendag Bahá’i Vrouwenforum Nederland
inzetten voor de positie van vrouwen. “U kunt mij
doden zodra u wilt, maar u kunt de emancipatie van
de vrouw niet tegenhouden”.
Dit jaar werd in een prachtige voordracht aandacht
besteed aan het leven van Lua Moore Getsinger (1871
– 1916), een Amerikaanse bahá’í, die zich gedurende
haar korte en veelbewogen leven op verschillende
plaatsen in de wereld inzette voor het welzijn van
mensen. Niet onbelangrijk daarbij was de steun van
haar echtgenoot, die zijn carrière aanpaste om haar de
nodige mogelijkheden te bieden.
In het middagprogramma konden de aanwezigen
genieten van een leerzame PowerPoint presentatie over
gelijkwaardigheid, gerelateerd aan feiten, cijfers en
ontwikkelingen.
De programmaonderdelen werden afgewisseld met
mooie fluitmuziek door een professionele fluitiste en
enkele spelvormen, wat de dag tot een levendig en
inspirerend geheel maakte.
Al met al een boeiende en leerzame bijeenkomst,
waar ieder haar voordeel mee kan doen bij de eigen
vrouwenactiviteiten.

Op 17 september jl. hield het Bahá’í Vrouwenforum
Nederland haar jaarlijkse ledendag. Een groep van
zo’n 40 vrouwen nam aan deze bijeenkomst deel en
leverde haar actieve bijdrage aan de gespreksonderwerpen die ter tafel werden gebracht, zoals o.a.
de verdere ontwikkeling van een visie op de positie
van vrouwen en daaruit voortvloeiende activiteiten, en het adopteren van een sociaal-economisch
project betreffende onderwijs aan meisjes in Chili.

Gelijkwaardigheid van man en vrouw, één van de
basisprincipes van het Bahá’í-geloof, was zoals alle
jaren het uitgangspunt in alle programmaonderdelen.
Als inspiratiebron staat elk jaar een bijzondere vrouw
uit de geschiedenis centraal.
Tijdens de eerste ledendag, nu vijf jaar geleden, was
dit Táhirih, een Perzische dichteres en een voorvechtster van vrouwenrechten. Zij leefde van 1817 tot 1852
in het toenmalige Perzië en trad uit de onzichtbaarheid
toen zij publiekelijk haar sluier afwierp. Een, zeker
voor die tijd, uitzonderlijk moedige en opmerkelijke
daad, die zij uiteindelijk met de dood moest bekopen. Haar laatste woorden waren en zijn nog steeds
een inspiratiebron en bemoediging voor allen die zich

Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO )
Werkgroep workshops

praktische tips van een belastingadviseur. Daarnaast
wordt stilgestaan bij het concretiseren van waarom je
een eigen bedrijf wilt starten en hoe je bedrijf er dan uit
zou zien. Als je je doelen hebt geformuleerd, worden de
eerste stappen om dit te bereiken gezet.
Blijf niet dromen. Neem het heft in handen en
maak een start met ‘Je eigen bedrijf’. (citaat website
Vrouw in Zaken).
Deze training wordt voor VVAO-vrouwen gegeven
door Vrouw in Zaken en wel op vrijdag 31 oktober
van 15.30 tot 20.00 uur in Utrecht. De kosten bedragen 59 euro excl. BTW. Meer informatie vindt u op
www.vrouwinzaken.nl/vvao en hier kunt u zich ook
aanmelden.

De werkgroep workshops van de VVAO biedt dit
najaar een aantal workshops aan. Een goede gelegenheid om nieuwe kennis en vaardigheden op te
doen of om ze op te frissen en ook een goede gelegenheid om andere VVAO-leden te ontmoeten. De
volgende workshops staan op het programma:

Workshop ‘Je eigen bedrijf: dromen of
doen!’ op vrijdag 31 oktober a.s.
Droom je van een eigen bedrijf, maar twijfel je om
ook echt voor jezelf te gaan beginnen? Het zetten van
de eerste stappen op weg naar een eigen onderneming
is niet altijd eenvoudig. Want moet je wel een eigen
bedrijf beginnen of kun je beter in loondienst blijven
werken? En als je besluit voor jezelf te gaan beginnen,
wat zijn dan de risico’s? Hoe combineert men een eigen
bedrijf met je privé-leven, wat moet je allemaal met de
belastingdienst regelen en hoe doe je dat?
In de workshop ‘Je eigen bedrijf: dromen of doen!’
komen al deze vragen aan bod. De voor- en nadelen
van een eigen bedrijf worden besproken en je krijgt

Workshop ‘Solliciteren’
op zaterdag 25 november 2006
Je wilt een andere baan en bent bezig te solliciteren. Bij
een sollicitatie hoort een goede voorbereiding. Je wilt je
tenslotte onderscheiden van de andere kandidaten.
Waar kun je allemaal op letten? Waar vind je de
vacatures voor jouw functie? Waar let je op bij het
6
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schrijven van een sollicitatiebrief en curriculum vitae?
Heeft het zin om op die baan te solliciteren? Ben je
te bescheiden of te agressief? Wat ga je in een gesprek
vertellen, welke vragen ga je stellen? In de workshop
‘Solliciteren’ kun je aan het werk met deze vragen.
Voor meer informatie over deze workshop kunt u contact opnemen met Anna Wijtsema (tel. 06-53941509
of a.wijtsema@tiscali.nl).

Voor meer informatie over deze workshop kunt u contact opnemen met Anna Wijtsema (tel. 06-53941509
of a.wijtsema@tiscali.nl).

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze workshops, dan
kunt u contact opnemen met Wilma Bokhoven (tel.
0161 – 220 590 of wbokrkam@bart.nl) van de werkgroep workshops. Zin om actief betrokken te zijn bij
de werkgroep workshops? De werkgroep zoekt nog
nieuwe leden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen
met Wilma Bokhoven.

Workshop ‘Bewustwording van
je sterktes vanuit je dieptepunten’
op zaterdag 16 december 2006
Een ieder van ons draagt zijn of haar rugzak met
levenservaringen met zich mee. Met hoogtepunten en
met dieptepunten. De hoogtepunten zijn de ervaringen waar je met plezier aan terugdenkt. Je dieptepunten vergeet je liever of blijven aan je knagen.
In deze workshop gaan we op een creatieve manier
bezig om je sterktes, die je tijdens je dieptepunten hebt
opgedaan, boven tafel te krijgen. En tevens koppelen
we ze aan de doelen waar je nu mee bezig bent.

Algemene informatie
Tijd en plaats: de workshops vinden plaats op een centrale, goed met openbaar vervoer te bereiken locatie
in Utrecht, beginnen om 10.00 uur en eindigen om
16.00 uur.
Kosten: de kosten per workshop zijn € 60,-- voor leden,
€ 120,-- voor niet-leden; uitsluitend te betalen met een
eenmalige machtiging. Koffie en thee zijn inbegrepen,
kosten voor de lunch niet.

Wetenswaard
Ser zet in op verhoging van de arbeidsdeelname
van Zweden, waardoor we aan de top zouden staan in
Europa.
Antoine Jacobs, hoogleraar Sociaal Recht en Sociale
Politiek aan de Universiteit van Tilburg, is zeer verbaasd over de inzet van de SER op arbeidsdeelname.
“Nederland staat nu al in de kopgroep van Europa.
Waarom slaat de SER dan nog steeds op de trom van
de participatie? Dat vind ik vreselijk dom. Hoe willen
zij die participatie nog verder omhoog krijgen?” Jacobs
is ook teleurgesteld dat er niet voor gekozen is om iets
te doen aan de kwalitatieve problemen. “We hebben nu
juist behoefte aan een meer ontspannen samenleving
want mensen zijn steeds meer gestrest. Naast arbeid
zouden we meer toe moeten komen aan het opvoeden
van kinderen, aan vrijwilligerswerk, zorg voor de buurt
en voor elkaar.
Het argument van de SER dat door verhoging van
de arbeidsdeelname de kosten van de verzorgingsstaat
beter te dragen zijn, wijst Jacobs van de hand. Als de
kosten van de sociale zekerheid te hoog zijn, moet niet
de arbeidsparticipatie omhoog, maar kunnen we beter
iets kalmer aan doen. Bovendien levert hogere arbeidsparticipatie ook meer kosten op, zoals voor kinderopvang van ontspoorde kinderen en meer mobiliteit.

De Sociaal-economische Raad wil de arbeidsparticipatie in de komende jaren met minimaal 5%
verhogen. Het doel is dat in 2040 uiteindelijk 80%
van de beroepsbevolking aan het werk is. Op dit
moment is dat nog 72%.

Daarover werden de onafhankelijke kroonleden en
vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties in de SER het eens. Met prioriteit van de
verhoging van arbeidsparticipatie wil de SER de inkomensbescherming van kwetsbare groepen zekerstellen
en de kosten van de vergrijzing opvangen. Met een
‘ambitieus’ participatiebeleid, waartoe de sociale partners zich uitdrukkelijk hebben gecommitteerd, denkt
de SER de helft van de kosten van de vergrijzing op te
vangen. De andere helft kan komen uit het voorstel
de AOW geleidelijk te fiscaliseren. Mensen met alleen
AOW of AOW, gecombineerd met een klein pensioentje, worden van het meebetalen aan de AOW uitgezonderd, als het aan de SER ligt.
Als de arbeidsparticipatie zou toenemen met 5%,
dan komt dit erop neer dat er ongeveer 400.000
mensen meer aan het werk gaan, uitgaande van een
beroepsbevolking van circa 8 miljoen mensen, aldus
een woordvoerder van de SER. Met een arbeidsparticipatie van 80% zouden we op het niveau komen

Bron: Staatscourant
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Wachtlijsten thuiszorg zijn
structureel probleem

Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2006 georganiseerd door of
in samenwerking met de Nederlandse Vrouwen Raad
(deels onder voorbehoud i.v.m. subsidie).

De financiële tekorten en oplopende wachtlijsten in
de thuiszorg zijn meer dan een tijdelijk probleem.
Dit is de conclusie van Stijn Verhagen die vorig jaar
promoveerde op de wachtlijsten in de thuiszorg.

november 2006

“Ik denk niet dat thuiszorginstellingen de afgelopen tijd in de problemen raakten doordat ze inefficiënt
werken, want het beeld dat ze te veel tijd besteden aan
managers en papier klopt niet”, stelt Verhagen, die bij
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
onderzoek doet naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Verhagen ziet drie mogelijke verklaringen voor de
financiële problemen waarmee de thuiszorginstellingen op dit moment worstelen:
D Na verhoging van de eigen bijdrage besloten
veel cliënten zelf mantelzorgers en familie in te
schakelen. Deze mensen schakelen alsnog de
thuiszorg in omdat ze merken dat het te moeilijk is
om op eigen benen te staan
D De verdeling van het thuiszorgbudget klopt niet.
Er zijn misschien zorgkantoren die overschotten
hebben en daarover hun mond houden. Als alleen
degenen met problemen aan de bel trekken ontstaat
een scheef beeld
D Het budget van VWS is niet toereikend. Het extra
geld in 2000 heeft nog jaren een positieve uitwerking
gehad. De zorg is een soort mammoettanker waarop

3
Congres “De Stem van de Nederlandse Vrouw”
9
NVR Cie Internationaal Seminar
16 NVR Algemene Vergadering
21 4VO Slotcongres Levensloop
22 NVR Cie DS Interactieve Dag Consumeren
23 BPW The Netherlands Diner Pensant
25 nov – 2 dec YWCA Week zonder Geweld
Zodra bekend is waar diverse activiteiten plaats vinden (themadagen, Algemene Ledenvergadering e.d.) wordt dit aan de lidorganisaties meegedeeld.
Voor de laatste “Nieuwtjes” van de NVR, zie onze website: www.de-nvr.nl

beleidswijzigingen pas jaren later hun effect hebben.
De effecten van het kostenbeheersingsbeleid van
minister Hoogervorst wordt nu pas zichtbaar.
Verhagen benadrukt dat het heel belangrijk is om snel
op de stijgende zorgvraag te reageren. “Als we te lang
wachten komen we weer in de negatieve spiraal terecht
die tien jaar heeft geduurd en we met moeite sinds
2000 doorbraken”.

Aankondiging Jubileum Stichting Wemos: Wemos organiseert het Event

‘Op je gezondheid! Wemos 25 jaar’
vormgeving Zwaar Water, Amsterdam, www.zwaarwater.nl

Dit jaar zet Wemos zich precies 25 jaar in voor
Health for All en dat vieren we op vrijdag 17
november! Het wordt een feestelijke dag vol info,
entertainment en speciale gasten uit binnen- en buitenland. Onder hen is Jan Pronk, bijzonder gezant
van de Verenigde Naties voor Soedan en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking (o.v.b.).

Dit alles op de nieuwe, bijzondere locatie Pakhuis
de Zwijger in Amsterdam.
Datum vrijdag 17 november 2006
Locatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
Tijd
12.30 - 19.00 uur
Kijk voor meer info en aanmelden (vóór 1 november)
op www.wemos.nl of bel 020 4352050.
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Naast de Grote Verkiezingsshow, speeddaten en receptie, kunt u deelnemen aan verschillende workshops,
trainingen, debatten en films. Wat dacht u van een
lobbytraining door Samuel Ochieng (Consumers’
Information Network, Kenia), of van het VN-simulatiespel Millenniumdoelen waarin u als VN-ambassadeur kunt onderhandelen over internationale gezondheid. Ook hebt u de kans filmfragmenten te zien van
de documentaire We Feed the World, die in die week in
Nederland in première gaat.

