NEDERLANDSE VROUWEN RAAD
GROOTSTE KOEPEL
De NVR is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Nederland. Wij tellen meer dan 50 lidorganisaties en groeien
jaarlijks. Via de lidorganisaties heeft de NVR een bereik van circa één miljoen vrouwen. Wij bundelen kennis en kracht om
voor de belangen van alle vrouwen in Nederland op te komen.

SINDS 1898

DOOR PROJECTEN, ADVIES & NETWERKEN

Sinds de oprichting in 1898 omvat de achterban van de NVR
een diversiteit aan vrouwen die zich om uiteenlopende
redenen organiseren: als beroepsgroep of om politieke,
maatschappelijke of levensbeschouwelijke opvattingen.

Hiervoor levert de NVR gevraagd en ongevraagd advies aan
overheid en politiek, initieert projecten met
maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven, en
organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten.

AVVN VROUWENVERTEGENWOORDIGER

GENDERSPECIFIEK BELEID BIJ RIJK EN GEMEENTEN

Marga Klompé was in 1947 een van de eerste vrouwenvertegenwoordigers die met de regeringsdelegatie mee mocht
naar New York om daar de Verenigde Naties toe te spreken
namens de Nederlandse vrouwen. Sindsdien werft de
Nederlandse Vrouwen Raad elk jaar een vrouwenvertegenwoordiger. Zij komt in de Algemene Vergadering van de VN
op voor de speciﬁeke positie van vrouwen.

De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op
politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling,
opdat beleidsmaatregelen niet alleen geen nadelige
gevolgen hebben voor de positie van vrouwen, maar deze
idealiter versterken. De NVR dringt dan ook – vaak samen
met andere vrouwenorganisaties – bij de overheid aan op
consistente uitvoering van een ‘gender-toets’ die de
eﬀecten van beleidsmaatregelen op de emancipatie en de
economische elfstandigheid van vrouwen zichtbaar maakt.
Daarnaast ijvert de NVR voor versterking van het
gender-bewustzijn bij de
beleidsmakers. Nu belangrijke taken van het rijk overgeheveld worden naar de gemeenten spitst de NVR haar
aandacht ook toe op het genderspeciﬁek gemeentebeleid.

De stem van de Nederlandse vrouw – dat kan ook uw stem
zijn. Laat daarom van u horen.
Mail de vrouwenvertegenwoordiger: avvn@de-nvr.nl.
Op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad houdt de
vertegenwoordiger een weblog bij:
www.nederlandsevrouwenraad.nl/
vrouwenvertegenwoordiger.

ALLE INFORMATIE

VROUWENPODIUM 2010-2020

Alle informatie over de Nederlandse Vrouwen Raad en
onze actuele projecten vindt u op onze website:
www.nederlandsevrouwenraad.nl

In Vrouwenpodium werkt de NVR aan blijvende politieke
aandacht voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Dat
doen we samen met de FNV en de vrouwencommissies van
verschillende landelijke migrantenorganisaties. Rond 8
maart, internationale Vrouwendag, en voorafgaand aan
Prinsjesdag gaan we samen met deskundige vrouwen uit de
achterban van de samenwerkende organisaties aan tafel
met Kamerleden om de politici te inspireren met ervaringen
uit de praktijk.

Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze
maandelijkse nieuwsbrief.
www.nederlandsevrouwenraad.nl/nieuwsbrief

WELKOM
Elke organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie - nationaal en/of internationaal – is welkom.
Regelmatig sluiten zich nieuwe organisaties bij ons
aan. Informatie over onze lidorganisaties vindt u op:
www.nederlandsevrouwenraad.nl/lidorganisaties

WORD LID
Uw organisatie overweegt om zich bij de NVR aan te
sluiten? Maak dan een afspraak met een
van onze bestuursleden. Neem hiervoor contact op
met ons secretariaat.

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA:
@NLVrouwenraad
www.facebook.com/NLVrouwenraad/
www.linkedin.com/company/nederlandse-vrouwenraad

Contact
Telefoon: 070 – 346 93 04
E-mail: info@de-nvr.nl
www.nederlandsevrouwenraad.nl
Bezoekadres:
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag

