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Elke ochtend is een nieuwe stap in de toekomst. Gisteren, het moment van naar
bed gaan, is alweer verleden tijd geworden. Hoe zal de verdere toekomst (morgen, overmorgen en ook veel verder) er uit zien? Vage schimmen van toekomstige gebeurtenissen zijn al waar te nemen, daaromheen zijn er grote leegtes.
Op het moment dat ik deze woorden schrijf, zijn de heren politici nog druk in
beraad om Nederland van een nieuw kabinet te voorzien. Misschien, als u dit
leest, is het zover?
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Tijdens de receptie van Hare Majesteit de Koningin, waar ik dit keer samen met
de voorzitter van de vnVa (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen) voor
was uitgenodigd, was ik in de gelegenheid zowel de heer Balkenende als ook de
heer Bos te spreken.Eigenlijk was het meer aan hun jasje trekken maar dat klinkt
zo onparlementair, zeker in een dergelijke prachtige omgeving!
We hebben in plezierige gesprekken benadrukt dat het combineren van zorg en
arbeid nog steeds een van de grootste knelpunten voor vrouwen is. Nederland
loopt bepaald niet voorop in voorzieningen die deze combinatie mogelijk maken. Er is dan ook met klem gevraagd om aan dit punt bij het vaststellen van het
regeerakkoord aandacht te geven. Andere onderwerpen, zoals o.m. een goede
zwangerschapsregeling, de mogelijkheid voor vrouwen door te stromen naar
hogere functies en natuurlijk de deelname van meer vrouwen aan politieke besluitvorming hebben we in de gesprekken meegenomen.
Het is mij bekend dat ook andere vrouwenorganisaties acties hebben ondernomen om speciaal voor vrouwen belangrijke beleidszaken aandacht te vragen.
Nederland Vrouwenland laat van zich horen! Een goede zaak, want wij vrouwen
vormen de helft van de Nederlandse bevolking.
Het resultaat van dit alles is voor mij, op dit moment, nog minder dan een vage
schim. Laten we vertrouwen op de wijsheid van diegenen die met elkaar tot een
goed eindresultaat dienen te komen, opdat wij allen kunnen werken en leven in
een evenwichtige samenleving.

Algemene Vergadering
Nederlandse Vrouwen Raad

Uit de toespraak van de Koningin tijdens deze receptie in Paleis Noordeinde blij-
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ven de woorden innovatie en durf bij mij hangen. Dàt immers is ook toekomst.

Zalencentrum Vredenburg

Niet achterom kijken onder het mom van ‘zo deden we dat altijd’, maar innova-

Vredenburg 19, Utrecht

tief en met durf een nieuwe koers inslaan, een ander pad betreden, besluiten

Aanvang 13.30 –16.30 uur

nemen of zelfs het roer volledig omgooien.

Inlooplunch 13.00 – 13.30 uur

Als we in goed overleg met elkaar en met respect voor ieders eigen identiteit

Kosten € 5,00.

vernieuwend durven te handelen en, dat is essentieel, als we daarin geloven en

Aanmelden voor lunch bij het

dat dan ook uitstralen, dan heeft de toekomst een gouden randje.

kantoor, tel. 070 - 3469304 of
e-mail: info@de-nvr.nl
info@de-nvr.nl.
Marianne Horsman–Wagener, voorzitter
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Nieuwjaarsbijeenkomst NVR en de presentatie van de nieuwe website.

Nieuw bestuurslid NVR

Corinne de Ranitz – Elias
Na mijn eindexamen gymnasium naar Utrecht om te studeren
en tijdens mijn studie naar New York verhuisd.
Terug in Nederland lid geworden van de American Women’s
club en jarenlang Nederlandse les gegeven aan het Nederlands
Centrum voor Buitenlanders aan Amerikanen in Nederland.
Ik heb toen bewondering gekregen voor buitenlandse vrouwen
die in Nederland kwamen wonen.
Inmiddels in Haarlem woonachtig, met man en twee kinderen, kwam het bestuurlijke werk erbij. Vrouwen in de VVD

En mijn antwoord is: je gaat met veel verschillende men-

Kennemerland, VVD algemeen en in het bestuur van de

sen om, je probeert méér te zijn dan een roepende langs

stichting “het Vrouwenknooppunt” opgezet door de ge-

de zijlijn en je leert veel op het gebied van communicatie,

meente Haarlem. Toen reeds heb ik bewondering gekregen

interactie en geduld.

voor vrouwen in moeilijke situaties. Organisaties als Blijf
van m’n lijf, Miss minima, Rode vrouwen en COC waren de

Méér dan 10 jaar ben ik werkmeesteres geweest in het

aangesloten organisaties, vrouwen die het hoofd boven

Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland.

water moesten houden. Door middel van cursussen en

De Johanniter Orde is een organisatie zoals het Rode Kruis.

hulp bij het opzetten van eigen bedrijfjes wisten toch heel

Het Rode Kruis is vele malen groter terwijl de Orde vele

wat vrouwen hun eigen boontjes te doppen zonder man

malen ouder is. (1048 n.Chr.)

en mét of zonder kinderen.

Als voorzitter van de Johanniter Hulpverlening bestuurde
ik een organisatie met duizenden vrijwilligers en een kan-

De lokale politiek deed een beroep op mij. Het raadslid-

toor met zes medewerkers.

maatschap, het fractievoorzitterschap en het wethouder-

Hier heb ik bewondering gekregen voor vrouwen in de

schap waren vele jaren een onderdeel van mijn werkter-

zorg. De liefdevolle inzet die (voornamelijk) vrouwen heb-

rein. Ruimtelijke Ordening, waarbij mijn rechtenstudie

ben in thuiszorg, verzorgingshuizen en in het vakantie-

goed van pas kwam, is altijd mijn portefeuille geweest en

werk, heeft mij vaak diep getroffen.

dat heb ik met veel inzet en plezier gedaan. Uitsluitend
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omdat ik naar Den Haag ging verhuizen ben ik opgehou-

Op dit moment heb ik zitting in het bestuur van de stich-

den met dit werk.

ting “Steun Emmakinderziekenhuis”, de stichting “de Para-

In de politiek heb ik bewondering gekregen voor het or-

plu” en ben ik voorzitter van een fondsenwervingcommis-

ganisatietalent van vrouwen. Veel vrouwen in de politiek

sie en voorzitter van een steunfonds.

combineren werk met een gezin en geven bovendien veel

Het NVR bestuur heeft mij benoemd tot vice-voorzitter met

tijd aan belangenverenigingen en burgers. Terwijl de man-

de portefeuille Communicatie.

nen in de politiek in de meeste gevallen een vrouw thuis

Een uitdaging om de NVR naamsbekendheid en erkenning

hebben die dat front draaiende houdt.

te geven. Ik wil mij graag inzetten voor al dat soort vrou-

Er wordt vaak gevraagd wat er nu zo leuk is aan politiek en

wen, mét of zonder man, mét of zonder kinderen, voor wie

met name lokale politiek.

ik in de loop der jaren bewondering heb gekregen.
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Nieuwe Website NVR
Tijdens de Nieuwjaarsborrel heeft de NVR de nieuwe web-

U kunt de website vinden onder:

site met als titel “De stem van de Nederlandse vrouw” in

www.nederlandsevrouwenraad.nl

gebruik genomen.

De foto impressie linksboven geeft een overzicht van de

De website is nu nog in een eerste fase van opbouw, maar

nieuwjaarsbijeenkomst.

wordt in de komende periode verder ingevuld en uitgebouwd tot een portal waarin niet alleen de NVR, maar alle
bij de NVR aangesloten vrouwenorganisaties rechtstreeks
te benaderen zijn.

Commissie Maatschappelijke Participatie
Pariteia-project gepresenteerd in Vadercentrum
Op 10 januari j.l. werden de resultaten

zorg uit te besteden, dat is nu eenmaal

Het project Vadercentrum in den Haag

van het Pariteia-project ( Vaders en Zorg)

deel van onze cultuur.

heeft als doel om wegen te openen

gepresenteerd in het Vadercentrum in den

In Letland en Polen, waar mannen

om een betere verdeling van arbeid

Haag.

en vaak ook hun vrouwen, zó hard

en zorgtaken makkelijker te maken en

Pariteia staat voor een internationaal

werken, dat ze nauwelijks aan een

een actieve rol van vaders binnen het

project waaraan vijf Europese landen (

gezinsleven toe komen, zijn toch Letse

gezin te stimuleren. Vaders uit de wijk

Polen, Letland, Spanje, Italie en Neder-

en Poolse mannen niet te beroerd om

kunnen elkaar in het Vadercentrum

land) deelnamen, hierbij werd de rol

naast de zorg voor kinderen, ook huis-

ontmoeten en aan vele activiteiten

van vaders bekeken, in het kader van

houdelijke taken op zich te nemen!

deelnemen, zoals cursussen op het

het thema van de Europese Commissie:

Zelfs in Italië praat en speelt tegen-

gebied van educatie, koken, naaien,

“Naar een gemeenschappelijk beleid

woordig de helft van de vaders dage-

computer, theater, allerlei activiteiten

van Gender Gelijkheid”.

lijks met hun kinderen!

met kinderen doen, waaronder sport

Het beleid in de vijf landen werd met

Pariteia-onderzoek heeft zowel het

en zwemmen. Behalve een ontmoe-

elkaar vergeleken en in elk land wer-

Buurtvader-project als het Vadercen-

tingsplaats geeft het vaders de moge-

den 10 vaders geïnterviewd. Voor Ne-

trum genoemd als de bijdrage van

lijkheid om een band met de kinderen

derland deed de Amsterdamse School

Nederland aan “Vaders en Zorg”.

te krijgen en te leren hoe ons onderwijs

voor Sociaal Wetenschappelijk Onder-

Het “Buurtvader”-project is georga-

in elkaar steekt.

zoek (UVA) mee. In Europees verband

niseerd door Marokkaanse vaders,

In het Vadercentrum waar de re-

wordt Nederland vooral geprezen om

het bestaat uit een aantal activiteiten,

sultaten van het Pariteia-project

de wetgeving, met name het recht

waaronder patrouilleren in hun eigen

gepresenteerd werden, kregen de

om in deeltijd te werken, is in Europa

wijk in de avonduren, waarbij ze con-

“klankbordgroep”leden, waar ook ik

uniek.In Nederland werken de meeste

tact hebben met jongens en meisjes

toe behoorde, de kans om in gesprek

vrouwen en is het aantal mannen dat

en hun ouders, inwoners van de buurt,

te raken met Turkse en Marokkaanse

ouderschapsverlof opneemt, gestegen

politie, als ook maatschappelijke instel-

vaders, die enthousiast vertelden over

tot 18 procent. Hoewel Nederlandse

lingen in hun wijk. De invloed en zorg

“hun” Vadercentrum!

vrouwen niets in de weg staat en de

van de Marokkaanse vaders maakt dat

De aanwezigen bij deze Pariteia-pre-

kinderopvang voor Europese begrip-

de lokale bevolking zich aanpast en

sentatie vormden dan ook echt een

pen goed geregeld is, werken vrouwen

het mogelijk delinquenten gedrag van

afspiegeling van onze multiculturele

nauwelijks fulltime. Nederlandse vrou-

jongeren ontmoedigd wordt.

samenleving!

wen zijn er niet zo happig op om de
Tineke Bakker-van den Bos
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Vrouwenvertegenwoordiger

voor de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties (AVVN) in 2007

Regina Smit is gekozen als vrouwenvertegenwoordiger in de

Ik ben Regina Smit, 57 jaar, geboren in Friesland, gehuwd.

Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de

Ik woon in Doorn en in Zuid-Scharwoude. Mijn opleiding

Verenigde Naties 2007.

is HBO facilitaire dienstverlening en management. Ik heb

Tijdens deze vergadering medio oktober zal zij een state-

gewerkt bij het Nederlands Zuivelburo, in management-

ment afleggen over het onderwerp: “ The elimination and

functies, in de zorg en hotelmanagement. Ik ben lid van

all forms of discrimination and violence against the girl

Zonta International en ik heb daar bestuursfuncties en

child”. Dit onderwerp staat centraal tijdens de vergadering

commissiewerk verricht o.a. in samenwerking met de Ver-

van de Commission on the Status of Women die in maart

enigde Naties.

2007 plaatsvindt. Ook aan deze vergadering zal Regina
Smit deelnemen.

Investeren in vrouwen is meer
dan een morele plicht

Vanaf het ontstaan van de Verenigde Naties maakt een

Het is een bekend gegeven: samenlevingen waarin vrou-

vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Koninkrijks-

wen zich kunnen ontplooien presteren beter dan samenle-

delegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. Ieder

vingen die vrouwen beknotten in hun vrijheid.

jaar spreekt de Vrouwenvertegenwoordiger de Algemene

Microkredieten voor vrouwen in minder bedeelde landen

Vergadering van de VN toe. Zij wordt geselecteerd en

zijn een goed voorbeeld dat vrouwen in hun eigen onder-

begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad. Eén van

houd kunnen voorzien als zij een eigen bedrijfje kunnen

de eerste vrouwenvertegenwoordigers was mevrouw dr.

starten. Het Zonta project in Sri Lanka is daar een goed

Marga Klompé.

voorbeeld van.

Dit jaar is gekozen voor Regina Smit (1949), lid van Zonta

Goed onderwijs voor vrouwen en meisjes is eveneens van

International. Haar activiteiten voor Zonta International zijn

groot belang.

doorslaggevend geweest om haar voor te dragen.
In oktober 2007 woon ik de Algemene Vergadering van

Even voorstellen

de Verenigde Naties in New York bij. Ik houd daar mijn

Ik heb in het voorjaar van 2006 gesolliciteerd op de functie

statement. Alles in samenwerking met het ministerie van

van vrouwenvertegenwoordiger bij de AVVN en op 26 au-

Buitenlandse Zaken en de NVR.

gustus 2006 werd ik thuis verwelkomd met:
Gefeliciteerd, je wordt door de NVR voorgedragen voor de

E-mail: regina.smit@quicknet.nl

functie. Fantastisch!

Uit de aangesloten organisaties
FNV Vrouwenbond
Intervisiegroepen voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen
De FNV Vrouwenbond start in Amster-

· Heb jij als zwarte, migranten- of
vluchtelingenvrouw het gevoel dat

Je kunt je aanmelden bij FNV

en Tilburg of Breda intervisiegroepen

jouw talenten onbenut blijven op

Vrouwenbond, Postbus 8576, 1005

voor zwarte, migranten- en vluchte-

de werkvloer?

AN Amsterdam, of per mail post@

lingenvrouwen. De bijeenkomsten
zijn maandelijks en worden professioneel begeleid.

· Heb je wel eens het gevoel dat je
gediscrimineerd wordt?
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fnvvrouwenbond.nl o.v.v. intervisiegroep ZMV-vrouwen.

· Geeft dit je een ontevreden gevoel?

Als je eerst meer informatie wilt, kun

· Voel je je soms onzeker over wat je

je bellen naar Tineke van der Kraan,

allemaal kunt?
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· Zou je assertiever willen worden?

dam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht

020- 5816398.

Stichting Recht op Recht vóór 81 krijgt uitkering
Op 1 november jl. is in de Tweede Kamer met grote meerderheid het amendement Mosterd/Verbeet aangenomen.

e. over 2005 een belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan € 12.822

Daarin werd beslist dat er een eenmalige uitkering komt

Dit alles betekent dat er een eind komt aan de taak van

van € 4500 belastingvrij. Dit geldt voor vrouwen die:

Stichting. De doelstelling waar Charlotte de Saint Aulaire zo

a. gescheiden zijn voor 27 november 1981

hard voor gevochten heeft, is niet helemaal bereikt, maar

b. minimaal 6 jaar getrouwd zijn geweest

het is wèl een erkenning van het aangedane onrecht.

c. op 1 juli 2007 65 jaar of ouder zijn

De Stichting Recht op Recht vóór 81 zal dus t.z.t. opgehe-

d. alleenstaand zijn

ven worden.

vnVa bepleit beter benutten vrouwelijk talent
in brief aan informateur Wijffels
In een brief aan informateur Wijffels pleit de Vereniging

Bekend is dat vrouwen een toegevoegde waarde heb-

van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ervoor om in het

ben voor beleid- en bestuursfuncties; toch zijn zij hierin

nieuwe regeringsbeleid meer aandacht te besteden aan

onvoldoende vertegenwoordigd. VNVA voorzitter Patricia

het benutten van vrouwelijk talent. Volgens de vereniging

Assmann: “In de emancipatiemonitor 2006 wordt het aan-

kan dit onder meer door:

deel vrouwen in besluitvormende posities voor de sector

· Flexibele werktijden, uitbreiding naschoolse opvang.

zorg en welzijn met 30% relatief gunstig genoemd. Dit is

· Behoud van de artsentitel.

echter een vertekend beeld omdat de sector zeer divers

· Verhoging van het aandeel vrouwelijke artsen in besluit-

is.Zo is het percentage vrouwelijke artsen inmiddels welis-

vormende posities.
· Een publieke regeling voor uitkering tijdens zwangerschapsverlof aan zelfstandigen.

waar gestegen tot ongeveer 30%, maar bedraagt het aantal
vrouwelijke hoogleraren nog altijd minder dan 10%. En
onder de leden van Raden van Bestuur van ziekenhuizen
met een medische achtergrond, is het percentage vrouwen

De VNVA vindt het van belang om het talent van vrouwe-

slechts 5%. Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen

lijke artsen optimaal te benutten, juist omdat zowel de

en de websites van ziekenhuizen. Ik heb de indruk dat het

vrouwelijke artsen zelf als de overheid veel geïnvesteerd

aandeel vrouwelijke artsen in andere besluitvormende

hebben in een langdurige opleiding. Als voorwaarden ziet

posities vergelijkbaar is.”

de vereniging het faciliteren van de combinatie arbeid en
zorgtaken én het bevorderen van het aandeel vrouwen in

De VNVA geeft tot slot aan zich zorgen te maken over het

besluitvormende posities.

gegeven dat zwangerschappen in Nederland worden uitgesteld. De leeftijd van moeders bij het eerste kind is in

Met betrekking tot arbeid en zorgtaken gelden voor de

Nederland het hoogste van Europa. Uitstel van zwanger-

vrouwelijke arts als specifieke knelpunten: een lange op-

schappen leidt tot toename van gestoorde vruchtbaarheid,

leidingsduur, excessieve werktijden en variabele diensten.

ongewenste kinderloosheid, risicovolle zwangerschappen

De huidige mogelijkheden voor kinderopvang sluiten daar

en een verhoogd risico op borstkanker. Arbeidsongeschikt-

nauwelijks op aan. Als oplossing hiervoor kiezen vrouwelij-

heid wegens zwangerschap wordt pas na 2 jaar wachttijd

ke artsen daardoor regelmatig een richting waarbij zij niet

door de verzekeraar vergoed voor een zelfstandig onder-

in de directe patiëntenzorg werkzaam zijn. Het voornemen

nemer (huisarts, medisch specialist in een maatschap).

van de huidige minister van VWS om deze artsen hun titel

Een volgend probleem is dat hoogopgeleide vrouwen re-

te ontnemen, ziet de VNVA als een ontmoediging voor het

latief vaak afzien van het krijgen van kinderen. Dit ziet de

vinden van een compromis tussen arbeid en zorg.

vereniging als een bedreiging voor een evenwichtig opgebouwde toekomstige generatie.
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Unie van Soroptimisten
Symposium “Geweld achter de voordeur”
Soroptimistclub Haarlem en Omstreken hield ter gelegen-

aangeboden), tegenwoordig worden ook de mannen be-

heid van haar 75-jarig bestaan een symposium met als

naderd en het gezinssysteem als geheel aangepakt. Maar

onderwerp “Geweld achter de voordeur”. De keuze van

dan altijd volgens de behoeften en mogelijkheden van de

het onderwerp hing samen met hun lustrumproject dat

betrokkenen. Maatwerk dus!

bestemd was voor financiële ondersteuning van het Haar-

In de discussie na afloop kwamen ook de problemen met

lemse “Blijf van mijn lijfhuis”.

justitie aan de orde. Door onze wetgeving, die achterloopt

Voor deze middag werden de vrouwenorganisaties uit de

bij de meeste Europese landen, kunnen hulpverleners vaak

regio uitgenodigd.

niet die kinderen behandelen die hulp erg nodig hebben.

Er werd door drie zeer ter zake kundige inleiders gesproken

In totaal heeft het project, samen met donateurs van bui-

over de oorzaken en achtergronden van geweld in het ge-

ten, ruim € 12.000,- opgebracht. Met dit bedrag zijn com-

zin, de psychologische mechanismen, zowel van de daders

puters met randapparatuur en een videoregistratiesysteem

als van de slachtoffers en de manier waarop tegenwoordig

aangeschaft.

hulp, opvang en therapie wordt aangeboden. Werden aan-

De middag werd besloten met een feestelijke borrel.

vankelijk alleen de vrouwen opgevangen (vooral onderdak

Congres Vrouw en Kanker
“Er valt best te leven met kanker”
Op 31 oktober 2006, aan het einde van de internationale
borstkankermaand, organiseerden vier Nederlandse ser-

· introductie van de projectenbank: presentatie van nieuwe projecten, ter ‘adoptie’, door serviceclubs

viceorganisaties, Inner Wheel, Ladies Circle Nederland
en onze twee lidorganisaties Unie van Soroptimistclubs

Steeds meer vrouwen worden geconfronteerd met kan-

en Zonta International, gezamenlijk voor hun leden het

ker, hetzij zelf getroffen, hetzij bij vrouwen in de directe

congres “Vrouw en Kanker”. Het werd gehouden in het

omgeving. De kansen op genezing stijgen gelukkig steeds

auditorium van ABN-AMRO in Amsterdam.

meer door medische ontwikkelingen en nieuwe behan-

Vrouw en Kanker bleek met name door allerlei ontwik-

delmethoden. Dat bleek uit het basale en confronterende

kelingen in de zorg, een actueel en aansprekend thema

college van Prof. Dr. Elsken van der Wall, hoogleraar interne

waar ruim 200 vrouwen (en 4 mannen) zich door aange-

geneeskunde UMC Utrecht.

sproken voelden.

Raymond van de Klundert (Kluun), schrijver van “Komt een

Een van de uitkomsten van de dag was wel het inzicht

vrouw bij de dokter”, was de volgende spreker. Hij lardeer-

dat er met kanker best te leven valt, mits aan een bepaald

de citaten uit zijn autobiografische roman met anekdotes

aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Die randvoor-

uit persoonlijke ervaringen.

waarden kwamen in het doel van de bijeenkomst naar

In de middag werd een keur van professioneel geleide

voren, namelijk:

workshops gehouden die elk een thema rond kanker cen-

· het verhogen van de bewustwording van het risico van

traal stelden.

kanker, in het bijzonder borstkanker
· inzicht verkrijgen in de groepsprocessen rondom een
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Aan de projectenbank was een wedstrijd verbonden. De
deelnemers aan het congres konden hun voorkeur voor

vrouw met kanker binnen haar gezin, werk en serviceclub

een bepaald project op het gebied van het dagthema ken-

· inzicht te verkrijgen in de rechten en plichten van zowel

baar maken. Aan het eind van de middag kwam het project

werkgever als werknemer in haar carrière met of na

Mammarosa als winnaar uit de bus. Mammarosa is een pro-

kanker

ject dat tot doel heeft een website op te zetten voor alloch-

· awareness bewerkstelligen

tone vrouwen met kanker, die zo in hun eigen taal worden

· actieve lobby voor de getroffen vrouw

geïnformeerd over de preventie, behandeling, herstel en
nazorg bij borstkanker. Daarvoor is € 3500,- beschikbaar.
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4VO 200 miljoen vrouwen tekort
Campagne ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’
Tussen 25 november en 10 december werd ook in 2006

meisjesfoetussen en vrouwenhandel. Een recent onderzoek

weer wereldwijd campagne gevoerd tegen geweld tegen

van de Verenigde Naties heeft becijferd dat er zo’n 200

vrouwen. Deze data zijn bewust gekozen omdat beide

miljoen vrouwen te weinig op deze aardbol zijn als gevolg

dagen door de Verenigde Naties (VN) erkend zijn als inter-

van geweld.

nationale dagen met een speciaal thema: 25 november als

Toch mogen we niet vergeten dat er in de afgelopen tijd

de internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen en 10

het een en ander is bereikt. Het VN-Vrouwenverdrag, waar-

december als internationale dag van de Mensenrechten.

bij regeringen stelselmatig verslag moeten doen over de

Door deze data aan elkaar te koppelen wil de campagne

positie van vrouwen, is zo’n mijlpaal. Ook de Millennium-

duidelijk maken dat de rechten van vrouwen ook mensen-

doelen (zie de inspiratiemap ‘Gelijke Kansen Wereldwijd’)

rechten zijn. De ‘16 dagencampagne’ begon precies zestien

zullen hopelijk het lot van vrouwen verbeteren.

jaar geleden en overal ter wereld voerden talloze vrouwen

Vrouwenrechten zijn Mensenrechten!

en vrouwengroepen actie, vaak met gevaar voor eigen
leven.

Coby Meyboom,

Nog steeds hebben vrouwen te lijden onder allerlei vor-

lid Projectgroep Maatschappij-Internationaal 4VO

men van geweld, zoals geweld binnenshuis, eermoorden,

Bron: Vrouwen van Nu, december 2006

vrouwenbesnijdenis, seksueel geweld tijdens oorlogen
en gewapende conflicten, armoede, HIV/Aids, abortus van

Inspiratiemap ‘Gelijke Kansen Wereldwijd’
De focus van de Projectgroep Maatschappij Internationaal

U kunt de map ook bestellen door overmaking van € 10,-

4VO is de komende drie jaar gericht op de zogenaamde

(zwart/wit) of € 17,50 (kleur) of een veelvoud daarvan op

Millenniumdoelen: acht punten die – volgens internationale

postbankrekeningnummer 535416 t.n.v. de NBvP, Vrouwen

afspraken – in 2015 gerealiseerd zouden moeten zijn om op

van Nu te Den Haag o.v.v. Gelijke kansen en het aantal

den duur gelijke kansen wereldwijd te bewerkstelligen. Voor

exemplaren.

de afdelingen van NBvP, NVVH, Passage en ZijActief heeft de

Bron: Vrouwen van Nu, december 2006

projectgroep een map met informatie samengesteld.
Deze inspiratiemap met artikelen, quizzen, spreekwoorden,
sprekers en ander materiaal voor afdelingsbijeenkomsten
is te downloaden via www.nbvp.nl > projecten. U kunt de
volledige tekst in kleur inclusief illustraties downloaden of
een versie in zwart/wit met alleen de tekst.

Young Women’s Christian Association
YWCA Nederland organiseert een loopbaantraining om

een CV en een sollicitatiebrief kunt opstellen. Er zijn ver-

vrouwen beter voorbereid in de arbeidsmarkt te kunnen

schillende actieve werkvormen gekozen om ermee aan de

laten meedraaien.

slag te gaan.

Wanneer?

zaterdagmiddag 10 februari
Workshop Sollicitatiegesprek voeren

zaterdagochtend 10 februari

In deze workshop zullen we onder andere ingaan op de

Workshop CV en sollicitatiebrief opstellen

STAR- methode, een veel gebruikte vraagtechniek tijdens

In deze workshop worden handvatten aangereikt hoe je

sollicitatiegesprekken.
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zaterdagochtend 24 februari Workshop Netwerken

AGENDA

Deze workshop gaat in op hoe je je netwerk kunt gebrui-

2007

ken, uitbouwen en inzetten bij het vinden van een baan en
het uitzoeken van je mogelijkheden in de arbeidsmarkt.

Overzicht van de belangrijkste

zaterdagmidag 24 februari

activiteiten in de eerste maanden

Workshop Hoe verkoop ik mijzelf in 5 minuten

van 2007 georganiseerd door of in

Solliciteren en werken aan je loopbaan is jezelf verkopen.

samenwerking met de Nederlandse

Belangrijk is om te weten wat je waard bent en hoe je men-

Vrouwen Raad (deels onder voor-

sen hiervan in korte tijd kunt overtuigen.
zaterdagochtend 3 maart Workshop onderhandelen

Hoe laat, waar en opgeven

behoud i.v.m. subsidie).

FEBRUARI
6 februari

Passage

15 februari

Nederlandse Vrouwen Raad

De cursus is van 9.30 tot 18 uur, en voor de lunch wordt

Algemene vergadering

gezorgd. Het ochtendprogramma is van 9:30 tot 13.30; het

vanaf 13.00 uur

middagprogramma is van 14:00 tot 18:00 uur.
De cursussen vinden plaats in de zaal van de F.C. Donders-

MAART

straat 23 in Utrecht. Te bereiken met de bus lijn 4 en 11 en

7 maart

BPW the Netherlands 18.30 uur

diverse streekbussen uitstaphalte Oorsprongpark.

9 maart

VeM

Opgeven voor de cursussen is heel simpel: stuur een

13 maart

Passage vanaf 9.30 uur

mailtje naar tessazanen@hotmail.com Geef aan welke

17 maart

Katholiek Vrouwen Dispuut

cursus(sen) jij mee zou willen doen. De cursussen verster-

10.30 – 16.00 uur

ken elkaar en hebben een duidelijke samenhang. Aan te

22 maart

Watermuseum

raden is om de hele reeks te volgen. Je kunt echter zelf

30 maart

VeM

bepalen aan hoeveel en welke je deelneemt. Aan iedere
workshop is een vrijwillige bijdrage van €7,50 verbonden.

APRIL

Als je aan alle cursussen deelneemt, is de totale vrijwillige

13 paril

VeM

bijdrage €25,-. Geef je zo snel mogelijk op, want we hante-

19 april

Passage

ren het principe vol = vol.

20 april

VeM

21 april

Zonta

Wetenswaard

26 april

BPW the Netherlands 19.30 uur

27 april

VeM

“Bekende Nederlander of BN’er wordt vaak gebruikt voor

MEI

een Nederlander die in de media bekend is geworden. Het

11 mei

VeM

gaat hier voornamelijk om personen die voor de roddel-

20 mei

Delta Kappa Gamma

pers interessant zijn…..” Zo staat het in de online encyclo-

24 mei

NVVH Vrouwennetwerk

pedie Wikipedia.

25 mei

VeM

Wetenswaard

Maar “Bekende Nederlanders” is ook de titel van de nieuwe
tentoonstelling van Atlas van Stolk in Museum Het Schielandhuis in Rotterdam. Vanaf 17 februari a.s. kunnen bezoe-

Zodra bekend is waar diverse activiteiten plaatsvinden (themadagen,

kers portretten en karikaturen zien van o.a. Harry Mulisch,

Algemene Vergaderingen e.d.) wordt dit aan de lidorganisaties mee-

Balkenende, Drees, Annemarie Jorritsma en Theo van Gogh.

gedeeld. Voor de laatste berichten van de NVR, zie de website:

Aanleiding voor de tentoonstelling is de verwerving van de

www.NederlandseVrouwenraad.nl

tekeningen die Paul van der Steen maakte voor het maandblad Opzij.

Redactie Pia Band-Hunteman, Tini Jansen-Bruul, Marianne Jongkind-Voncken,

Ruim 100 bekende Nederlanders werden door Ciska Dressel-

Corinne de Ranitz (bestuurslid NVR) Redactieadres Benoordenhoutseweg 23,

huys langs de bekende meetlat gelegd en Paul van der Steen

2596 BA Den Haag T+F 020 4361679 E p.band@planet.nl of info@de-nvr.nl

maakte daar kleurrijke en precieze tekeningen bij.

W www.nederlandsevrouwenraad.nl Kopij De volgende nieuwsbrief verschijnt

Het overige deel van de tentoonstelling bestaat uit portret-

mei 2007. Kopij svp vóór 12 april 2007 opsturen naar bovenstaand redactie-

ten, affiches en spotprenten van prominenten door de eeu-

adres of mailen naar p.band@planet.nl Abonnement € 11,50 per jaar

wen heen.

Vormgeving CARTA Lay-out Zwaar Water Druk Briefhoofden, Amsterdam

De tentoonstelling loopt van 17 februari t/m 3 juni 2007.
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