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Ondanks de voortdurende corona pandemie 
en de daarmee gepaard gaande beperkingen 

en uitdagingen was 2021 voor de Nederlandse 
Vrouwen Raad een vruchtbaar jaar. Naast het 

verdriet veroorzaakt door deze pandemie, zagen wij  ook 
de alom aanwezige en voelbare saamhorigheid vanuit onze 
gemeenschap. Voor onze activiteiten had het aangaan van 
thematische verbindingen met onze leden, ook in 2021, de 
hoogste prioriteit. Met hun enorme diversiteit aan achtergronden 
en kennis zijn de bij onze koepel aangesloten vrouwenorganisaties 
de link naar de samenleving. Zo hebben wij overheden en 
beleidsmakers weer benaderd met kritische, maar ook positieve 
geluiden vanuit onze achterban. Een daarvan is de noodzaak van 
de lancering van een nationaal coördinerend orgaan geweld tegen 
vrouwen. 
Onze Prinsessendag, een initiatief van het Vrouwenpodium, 
had het afgelopen jaar alweer haar 12de editie. Onder grote 
belangstelling werd het thema: kleine banen, grote risico’s, een 
inclusieve arbeidsmarkt voor praktisch opgeleide vrouwen, breed 
uitgemeten. Daarnaast was de samenwerking in de twee allianties 

weer inspirerend. In de alliantie Samen Werkt Het kwam onder 
meer het combineren van betaalde arbeid met onbetaalde zorg 
aan bod met de focus op vrouwen in een financieel kwetsbare 
situatie. In de alliantie Werk.en.de Toekomst hebben wij, samen 
met Emancipator, een toolkit Mannenemancipatie ontwikkeld 
voor het betrekken van mannen en jongens bij de emancipatie 
van vrouwen en meisjes. De toolkit is ter inspiratie, maar ook 
voor het aanreiken van concrete activiteiten. Mannen betrekken 
bij emancipatie geeft een extra duwtje richting een inclusieve 
samenleving waar wij als NVR voor staan. 

In 2021 is het mandaat van Angela Maas als VN 
Vrouwenvertegenwoordiger met een jaar verlengd. Dit om 
zoveel mogelijk rendement uit het belangrijke en actuele thema 
Vrouw en Gezondheid te halen. Ook is Enaam Ahmed Ali tot VN 
Vrouwenvertegenwoordiger 2022 benoemd.

Wij kijken als bestuur vooruit. Trots op de geschiedenis van 
onze beweging. Bewust van de uitdagingen die ons te wachten 
staan en vol van bezieling voor de strijd die nog te voeren is. 
Samen gaan wij voor een sterke en gezaghebbende Nederlandse 
Vrouwen Raad. Daar staan wij voor!

Nenita La Rose, voorzitter
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De Nederlandse Vrouwen Raad heeft zich in 2021 verder 
ontwikkeld als een netwerkorganisatie waarin verschillende 
groepen en teams met elkaar werken aan gemeenschappelijke 
doelen. Zo zijn we wendbaar en kunnen we reageren op 
de snelle ontwikkelingen om ons heen. Wij bundelen onze 
krachten als vrouwenorganisaties en streven zij aan zij naar 
gelijkwaardigheid en inclusie.

STRATEGIE
In het meerjarenbeleidsplan 2021 -2023 is dit streven vertaald in 
doelstellingen en activiteiten voor de betreffende jaren. Samen 
met alle lidorganisaties en onze andere partners en bondgenoten, 
is in 2021 uitvoering gegeven aan dit meerjarenplan. Groei en 
vernieuwing stonden in 2021 centraal in de organisatie. 

VISIE
De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar een wereld waarin 
iedereen die zich als vrouw identificeert in alle aspecten van 
de samenleving als vanzelfsprekend gelijk is en gelijk wordt 
behandeld.

MISSIE
Wij maken al meer dan 120 jaar gebruik van onze brede 
maatschappelijke stem als koepel en netwerkorganisatie om 
gendergelijkheid te bewerkstelligen (tot het niet meer nodig is)!

BESTUURSWISSELINGEN
Op 15 mei 2021 werd Garcia Stans tijdens de Algemene 
Ledenvergadering benoemd als penningmeester. Zij volgt Wazna 
Hamidullahkhan op die 2 zittingstermijnen als penningmeester 
heeft volgemaakt. Helaas moest Garcia, door een unieke 
functiewisseling en daarmee gepaard gaand vertrek naar 
het buitenland, begin november alweer als penningmeester 
terugtreden. In het uitgebreide netwerk van de NVR en daarbuiten 
wordt nog gezocht naar een nieuwe penningmeester. 
Gelukkig bleek Wazna bereid tijdelijk voor het beheer 
en de verantwoording van de financiën zorg te 
dragen.

In november trad, aan het einde van haar 
eerste zittingsperiode, Annelies Vethman af als 
algemeen bestuurslid. Annelies heeft zich ondanks 
haar eigen drukke werkzaamheden de afgelopen 
periode met vastberadenheid en liefde voor de NVR 
ingezet. Met aandacht en morele ondersteuning voor de staf, 
waar nodig kritisch maar altijd collegiaal in het bestuur en in 
de samenwerking met de allianties. Met haar analytische en 
kernachtige weergaven werden complexe zaken behapbaar. 
Bestuur en staf zijn dankbaar voor haar inzet!
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NIEUWE LIDORGANISATIE: INNER WHEEL
In de Algemene Ledenvergadering van november werd Inner 
Wheel als nieuwe lidorganisatie ontvangen. Marian Tellegen die 
samen met clubgenoot Anita Meerdink deelnam aan de ALV, gaf 
een presentatie: “Inner Wheel is een wereldwijde serviceclub. 
Ooit ontstaan uit de kracht van vrouwen die in de eerste 
wereldoorlog het werk van de mannen overnamen en na de 
oorlog dat werk weer neer moesten leggen. Die vrouwen zijn het 
begin en de kracht van onze organisatie. 
De vrouwen die lid worden van Inner Wheel zijn onder meer op 
zoek naar netwerken. Het is goed om onze positie te versterken 
door zelf in een netwerk als de NVR te komen. Met ons netwerk 
kunnen we de NVR ook wat bieden en zo goed samenwerken.”
Inner Wheel zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen door 
het realiseren van projecten en fundraising. Ook is de organisatie 
actief binnen de Verenigde Naties. Momenteel heeft Inner Wheel 
110.000 leden wereldwijd. In Nederland telt Inner Wheel 2000 
leden verdeeld over 64 clubs.  

 » Kijk hier voor meer informatie over Inner Wheel

NIEUWE HUISSTIJL
Elk merk verfrist met enige regelmaat de eigen identiteit, zo ook 
de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR huisstijl heeft een make 
over gekregen. Er is een nieuw logo waarin duidelijker benadrukt 
wordt dat wij de ‘VrouwenRaad’ zijn; de afkorting NVR

is verdwenen uit ons beeldmerk omdat die als minder vriendelijk 
en helder werd ervaren. Een nieuwe illustratiestijl in een breder 
secundair kleurenpalet zorgen voor een modernere en positievere 
uitstraling, en met een speciale hoofdillustratie die onze 
achterban representeert, benadrukken we onze koepelfunctie. 
De nieuwe huisstijl werd ontworpen door Naomi Jager - Design 
& Communication die als ontwerper van het YFA logo zelf ook 
betrokken is bij onze Young Feminists en op die manier deel uit 
maakt van onze achterban.

JONG FEMINISME
Samen met onze lidorganisatie Young Feminist Ambassadors werd 
begin 2021 de werkgroep ‘Jong Feminisme’ opgericht. Doel is de 
stem van de jonge feministen binnen de Nederlandse Vrouwen 
Raad en haar lidorganisaties te vergroten. Om daar invulling 
aan te geven en te onderzoeken welke kansen, behoeften en 
mogelijkheden er liggen, heeft de Werkgroep Jong Feminisme 
onder meer een vragenlijst uitgezet bij de lidorganisaties van de 
NVR om hun mening hierover in te winnen.

EINDELIJK LIVE
Geen nieuw Young Feminist Weekend in 2021, maar wel begin 
september 2021 een live bijeenkomst om het online Weekend 
van 2020 af te sluiten. De deelnemers waardeerden deze kans om 
elkaar eindelijk live te kunnen ontmoeten en om samen acties te 
starten en daarmee de feministische beweging in Nederland te 
verbreden en te versterken.

ORGANISATIE
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De overeenkomsten zoeken en vinden, de krachten bundelen, 
verbinden, elkaar versterken. Dat is wat de Nederlandse 
Vrouwen Raad dagelijks doet - als koepel met onze leden én in 
allianties en samenwerkingsverbanden. 
Het samenwerkingsverband Ditwerktwel.nl en de alliantie Werk.
en.de Toekomst worden ondersteund door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

DITWERKTWEL.NL
Ditwerktwel.nl (voorheen de Alliantie Samen Werkt Het!) is een 
samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties 
die elkaar op inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, 
Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse 
Vrouwen Raad. 
Ditwerktwel.nl streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en 
mannen  daadwerkelijk gelijke toegang krijgen tot mogelijkheden 
om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. We 
richten ons op gelijke toegang voor álle mannen en vrouwen, 
via systemische verbetering in beeldvorming en beleid. Daarbij 
hebben we speciale aandacht voor vrouwen in een financieel 
kwetsbare situatie. 

Binnen onze Theory of Change hebben we drie veranderpaden 
gedefinieerd om gelijke toegang tot het combineren van werk en 
zorg te realiseren voor mannen en vrouwen in Nederland:

1. Op maatschappelijk niveau beïnvloeden we de opinie en   
    attitude van het brede publiek (mannen en vrouwen) over werk 

    en zorg, met mediamakers als aanjagers van de beeldvorming   
    over werk en zorg. 
2. Op institutioneel niveau agenderen we bij overheid, politieke 
     partijen en werkgevers wat de winst is van zorgvriendelijk   
     beleid en wat hiervoor nodig is. We maken de stem van   
     vrouwen hoorbaar en we versterken vrouwennetwerken 
     en zelforganisaties om vrouwen lokaal en regionaal te    
     vertegenwoordigen, zodat belemmeringen in het combineren   
     van werk en zorg worden gesignaleerd en aangepakt. 
3. Op individueel niveau bieden we bewustzijn en  
     handelingsperspectief aan vrouwen (en hun omgeving),  
     zodat zij zich bewust worden van financiële consequenties  
     van hun keuzes en zelf kunnen bijdragen aan de gewenste  
     werk-zorgverdeling. 

AANBOD AANTAFEL GESPREKSLEIDERSTRAINING
Speciaal voor onze lidorganisaties organiseerde Ditwerktwel.nl 
trainingen voor vrouwen om als gespreksleider de aanTafel 
methodiek te begeleiden, zodat zij deze gespreksmethodiek 
effectief in kunnen zetten voor de versterking van (financieel 
kwetsbare) vrouwen om te komen tot een gewenste verdeling van 
werk en zorg. De gesprekken geven de deelneemsters een heldere 
kijk op de stappen die zij zelf kunnen nemen om hun situatie te 
veranderen. Daarnaast bood Ditwerktwel.nl de mogelijkheid om 
in samenwerking een vrouwenevent te organiseren bijvoorbeeld 
als startpunt van een serie aanTafel gesprekken. De training werd 
gratis aangeboden en gegeven door alliantiepartner WOMEN Inc. 
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In 2021 organiseerden we de:  
➤ FEM Talk: Positie ZZP’ers in de zorg 
➤ FEM Talk: Stem vóór Gelijke Beloning
➤ FEM Talk: Mantelzorg
➤ FEM Talk: Kleine banen, de praktijk
➤ FEM Talk: Feministisch buitenland beleid en internationale  
      good practices voor een eerlijke werk/zorgverdeling 

BIJEENKOMST FEMINISTISCH BUITENLANDBELEID
Verschillende landen, zoals Zweden, Canada, Frankrijk, Spanje en 
Mexico, hebben al een feministisch buitenlandbeleid. Begin 2021 
kondigde ook Luxemburg aan een feministisch buitenlandbeleid 
te willen voeren. En ook de nieuwe Duitse regering heeft deze 
ambitie. Wanneer waagt ook Nederland de sprong? 
Wat is feministisch buitenlandbeleid eigenlijk? 
Wat zijn sowieso goede voorbeelden van feministisch beleid en 
de praktijk uit andere landen?

Een mooie diverse mix van leden van de Nederlandse Vrouwen 
Raad en WO=MEN Dutch Gender Platform kwam bijeen om 
hierover in gesprek te gaan met een drietal experts: Saskia Ivens, 
consultant Gendergelijkheid, Vrouwenrechten, Diversiteit & 
Inclusie; Karen Burbach, hoofd van de Taskforce Vrouwenrechten 
& Gendergelijkheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ); 
en Ásta Berglind Willemsdóttir Verheul, promovenda aan Tilburg 
Law School. Voormalig PvdA Kamerlid Kirsten van den Hul leidde 
de sessie in goede banen. Meer informatie »

SAMENWERKINGEN
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REGIOBIJEENKOMSTEN
Via NVR-regiobijeenkomsten gaan we samen met lidorganisaties 
de haarvaten van Nederland in: op zoek naar praktijkervaringen 
van vrouwen, naar wat er echt speelt. Ook verbinden wij onze 
lidorganisaties in de regio proactief met lokale politici en ngo’s. In 
deze regiobijeenkomsten halen we kennis op om de infrastructuur 
in de regio’s en vrouwenorganisaties te versterken ten behoeve 
van vrouwen in kwetsbare financiële positie. Ook halen we input 
op voor de landelijke lobby. Hoe kunnen we overheid en politiek 
bewegen ten behoeve van de infrastructuur in de regio’s? In 2021 
organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad een regiobijeenkomst 
met VVAO Arnhem en een met Feniks Tilburg. 

De regiobijeenkomsten hebben inmiddels een toolkit 
opgeleverd in de vorm van »Tips voor een effectieve lokale 
netwerkbijenkomst die in de kennisbank op de NVR website is 
gepubliceerd.

★ SERIE FEM-TALKS 
Wat is de kortste route naar een maatschappij waarin vrouwen 
en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde 
arbeid en onbetaalde zorg te combineren? Om antwoord te 
krijgen op deze vraag organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad 
samen met lidorganisaties de serie FEM Talks NL. In deze serie 
gaan we het hele land door om met elkaar - vrouwen, werknemers, 
wetgevers, wetenschappers, beleidsmakers en werkgevers – 
kennis, ervaring en visies te delen en inzichten te vergroten.  

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/tools-item/tips-voor-een-effectieve-lokale-netwerkbijeenkomst/
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/kennis-item/feministisch-buitenlandbeleid-en-internationale-good-practices-voor-eerlijke-werk-zorgverdeling/


SAMENWERKINGEN
J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

7

ALLIANTIE WERK.EN.DE TOEKOMST
Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van 
genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt 
en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en 
leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een 
samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen 
Raad en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en 
bèta/techniek.

MANNENEMANCIPATIE
Om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen 
is op alle terreinen van de samenleving samenwerking tussen 
mannen en vrouwen noodzakelijk. Zo ook op het gebied van 
(vrouwen)emancipatie. De Nederlandse Vrouwen Raad ziet het 
als haar taak om, met het oog op de toekomst, binnen haar 
doelstellingen en activiteiten ook aandacht in te ruimen voor de 
bijdrage van mannen en jongens(emancipatie). Het versterken 
van mannenemancipatie draagt bij aan het doel: gendergelijkheid. 
Of het nu gaat om de verdeling van arbeid en zorg, om geweld 
en veiligheid, seksualiteit of seksuele diversiteit, de positie van 
jongens en mannen speelt vrijwel altijd een belangrijke rol. 
Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van 
mannen en mannelijkheid, en hoe mannen kunnen bijdragen aan 
én profiteren van meer gendergelijkheid. Bewustzijn over de rol 
van mannen bij het oplossen van deze emancipatievraagstukken is 
noodzakelijk, bij zowel mannen als vrouwen.

TOOLKIT MANNENEMANCIPATIE
In  november 2020 is een expertmeting Mannenemancipatie 
gehouden. Op basis van de resultaten daarvan is in 2021 samen 
met Emancipator en een aantal van onze lidorganisaties gewerkt 
aan de ontwikkeling van een toolkit Mannenemancipatie voor 
vrouwenorganisaties. Die toolkit is nu gereed en wordt voorjaar 
2022 gepubliceerd in de kennisbank op de website van de 
Nederlandse Vrouwen Raad.

★ TRAINING OOG VOOR GENDER
In het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst heeft de 
Nederlandse Vrouwen Raad In 2021 samen met Atria gewerkt 
aan de ontwikkeling en vormgeving van de training Oog voor 
Gender over gemeentepolitiek en genderstereotypering. De 
training is bedoeld voor (kandidaat-)gemeenteraadsleden en 
fractiemedewerkers en leert hen met een genderoog naar het 
gemeentelijk beleid te kijken. 
Op 10 en 24 juni zijn twee pilot trainingen verzorgd. Deze werden 
door de cursisten goed ontvangen. Aan de hand van de ervaringen 
is de training bijgesteld. In januari en februari 2022 vinden 
de eerste ‘echte’ trainingen plaats. De training wordt verder 
ontwikkeld voor nieuwe doelgroepen.



Dat bleek tijdens de expertmeeting ‘De winst van digitale inclusie’, 
die de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO organiseerden 
en mede mogelijk gemaakt is vanuit de alliantie Werk.en.de 
Toekomst.

In de presentaties van prof. dr. Joop Schippers en Sahar 
Yadegari, directeur VHTO, ging het om kansengelijkheid voor 
mannen en vrouwen. Te weinig vrouwen zijn nog economisch 
zelfstandig, onder andere omdat ze in deeltijd werken en door 
het aanhoudende beloningsverschil. Daarom is het verstandig 
om vrouwen te stimuleren naar een carrière in bèta, techniek 
en IT. Door goede salarissen in deze sectoren zorgt het voor 
kansengelijkheid. Bovendien zijn voor inclusieve technologie 
diverse teams nodig. Er is een tekort aan technisch personeel 
en dus is het hard nodig om ook vrouwen te werven voor deze 
sectoren.

In een panelgesprek onder leiding van Mirella Visser, strategisch 
adviseur van de Nederlandse Vrouwen Raad, gingen experts uit 

het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek over de 
impact van digitalisering op vrouwen in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt. 

Het panel kwam met enkele aanbevelingen voor de overheid 
die inmiddels in een white paper voor het nieuwe kabinet zijn 
uitgewerkt.

SAMENWERKINGEN
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★ EXPERTMEETING DE WINST VAN DIGITALE INCLUSIE 
Willen we de volledige capaciteit en het talent van meisjes en 
vrouwen benutten in de steeds digitaler wordende samenleving, 
dan is alertheid van bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
geboden. Bijvoorbeeld om het digitale onderwijs inclusief 
te maken of om te voorkomen dat net-geworven technische 
vrouwen niet meteen het bedrijf verlaten.

Bekijk de video >

https://www.youtube.com/watch?v=QGroHITcV7g


VROUWENPODIUM
Vrouwenpodium is een breed samenwerkingsverband van FNV, 
de Nederlandse Vrouwen Raad, en diverse vrouwenorganisaties. 
In 2021 waren dat Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Vrouwen 
van Nu, Stichting IWEE, en de Molukse Vrouwen Raad (MVR). 
Hieronder een terugblik op Prinsessendag 2021, georganiseerd 
door het Vrouwenpodium.

Dit probleem is niet nieuw, maar het is hardnekkig en het wordt 
urgenter. Daarom werd op 13 september 2021 tijdens het 
Prinsessendagevent besproken hoe we het patroon van kleine 
deeltijdbanen bij vrouwen in het fundament van de arbeidsmarkt 
kunnen doorbreken, en wat nodig is vanuit mannen, vrouwen, 

werkgevers en politiek om een doorbraak te forceren.

In drie gesprekrondes sprak dagvoorzitter Kirsten van den Hul met 
deskundigen over wat er anders moet aan de keukentafel, wat 
beter kan op de werkvloer en wat er op de formatietafel moet 
liggen opdat de politiek er mee aan de slag gaat.
Bij elke ronde kwamen ook de ervaringen van vrouwen uit de 
praktijk en de visie van aanwezige Kamerleden aan de orde.

Ook (toenmalig) staatssecretaris Mona Keijzer was bij (een 
deel van) het event aanwezig. Zij ging vooral in op de culturele 
discussie die zij zich ook herinnerde van toen haar kinderen nog 
klein waren, over hoeveel  uren het verantwoord is dat vrouwen 
werken als er kleine kinderen zijn. 
“Stop daar eens mee”, vond de staatssecretaris. “Ga ervan uit 
dat iedereen het beste wil voor zijn of haar kinderen, en iedereen 
vult dat op een andere manier in. Als we daar nou eens mee 
beginnen dan komt dat hele morele oordeel wat we elkaar 
constant toestoppen misschien wel tot een einde.”

Natuurlijk zag de staatssecretaris ook dat er daarnaast nog op 
allerlei gebieden – fiscaliteit, arbeidsmarkt, zzp-constructies 
bijvoorbeeld – werk aan de winkel is voor het nieuwe kabinet. 
“Wie dat straks ook mogen gaan doen, maar laten ze in ieder 
geval de juiste maatregelen nemen, want dat is van groot 
belang voor de samenleving. Alleen al vanwege de krapte op de 
arbeidsmarkt  die de komende jaren alleen maar erger wordt.”
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★ PRINSESSENDAG 2021: KLEINE BANEN, GROTE RISICO’S 
Vrouwen die kleine banen hebben zijn kwetsbaar. Dit geldt zeker 
voor praktisch opgeleide vrouwen, vaak in flexibele banen, met 
weinig groei en opleidingsmogelijkheden. En hoewel vrouwen 
gemiddeld meer gaan werken, blijft de participatie van praktisch 
opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt achter.



De staatssecretaris kreeg, evenals Kamerleden Hatte van der Woude (VVD) en 
Jeanet van der Laan (D66) een koffertje mee met een paper geschreven door 
Anneke van Doorne-Huiskes, het lesboek Samen naar een inclusieve arbeidsmarkt, 
en quotes uit de interviews die ter voorbereiding van Prinsessendag zijn gehouden 
met vrouwen uit de praktijk. in de dagen daarna werd dat koffertje ook nog 
aangeboden aan de politieke partijen die er op Prinsessendag niet bij waren.

SAMENWERKINGEN
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Kijk Prinsessendag 2021 terug >

Sebahat Yurdusen (Stichting IWEE), Jorien Wuite 
(D66) en Joyce van der Wegen (NVR bestuurslid)

Aanbieding door praktijkvrouw Claudia (midden) aan 
Hatte van der Woude (VVD) en Jeanet van der Laan (D66)

Caroline van der 
Plas (BBB), Annelies 
Vethman (NVR 
bestuurslid) en Carla 
Wijers (directeur 
Vrouwen van Nu)

Sebahat en Joyce 
met Jacqueline 
van den Hil (VVD)

Mona Keijzer 
(oud-staatssecretaris)

Leyla Hamidi 
(NVR Beleidsmedewerker) 
en Hülya Kat (D66)

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/wp-content/uploads/2021/11/Vrouwenpodium_2021_paper.pdf
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/wp-content/uploads/2021/11/Lesboek_Samen-naar-een-inclusieve-arbeidsmarkt-2.pdf
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verhalen-uit-de-praktijk-quotes-01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f909p6bgP3c&t=170s


Gesprekken en overleggen met Kamerleden, adviezen voor 
kiezers, input voor een nieuw regeerakkoord, brandbrieven 
aan de politiek, petities naar aanleiding van maatschappelijke  
problemen. De Nederlandse Vrouwen Raad liet in 2021 luid en 
duidelijk de stem van Nederlandse vrouwen horen.

QUOTAWET
Ter voorbereiding van het wetsvoorstel ‘ingroeiquotum’ sprak 
onze strategisch adviseur Mirella Visser samen met Linda Senden 
en Chantal Remery van Universiteit Utrecht op 29 januari 2021 
met (toenmalig) Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). 
Dit als vervolg op de brief met suggesties die de Nederlandse 
Vrouwen Raad en Universiteit Utrecht in december 2020 aan de 
leden van de Tweede Kamercommissie OCW stuurden.

Op 11 februari stemde de Tweede Kamer in met het 
wetsvoorstel. “Fantastisch dat de quotawet is aangenomen 
in de Tweede Kamer. Het is nodig want er zijn nog 
steeds te weinig vrouwen in topposities. De wet is mede 
aangenomen met dank aan de vele vrouwenorganisaties 
zoals Nederlandse Vrouwen Raad die hier keihard aan 
hebben gewerkt de afgelopen jaren. De aanhouder wint!”  
Aldus Mirella Visser.

Op 28 september stemde ook de Eerste Kamer in met het 
wetsvoorstel. Daarmee is het ingroeiquotum voor een betere 
man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven een 
feit. Op 1 januari 2022 gaat de wet formeel in.

STEM DE LOONKLOOF WEG-WIJZER
In aanloop naar de Parlementsverkiezingen lanceerde de 
Nederlandse Vrouwen Raad op 3 maart 2021 tijdens een 
debat met politieke partijen een kieswijzer die inzichtelijk 
maakt welke politieke partijen een einde willen aan de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen. 

De wijzer biedt een overzicht in standpunten van 9 politieke 
partijen en schetst een overwegend positief beeld. Alle 
partijen die hebben gereageerd op de uitvraag van de NVR 
willen een serieus einde maken aan de loonkloof.
Nenita La Rose, voorzitter van de NVR stelt: “De loonkloof 
– en de ermee verbonden discussie over vrouwen in de top 
- is een onderwerp dat zich steeds meer op de voorgrond 
dringt in het emancipatiedebat. Vrouwen niet gelijk 
betalen is ongeoorloofd volgens de wet. Toch verdienen 
mannen in Nederland nog altijd meer dan vrouwen. Dat 
moet veranderen en daarom deze stemwijzer.”

Volgens NVR bestuurslid Joyce van der Wegen, die de 
inventarisatie uitvoerde, zijn er voldoende politieke partijen 
om ‘vrouw vriendelijk’ te stemmen. “De uitkomsten van 
de politieke partijen die hebben deelgenomen aan de 
loonkloof stemwijzer schetsen een hoopvol beeld. De 
partijen geven aan positief te staan tegenover maatregelen 
die bijdragen aan het tegengaan van de loonkloof. Als 
vrouwenraad hopen we deze voornemens ook terug te zien 
in het uiteindelijke formatieakkoord en beleid.”
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INPUT OP REGEERAKKOORD
√ Gelijk=Anders staat voor een inclusieve samenleving waar 
iedereen dezelfde rechten én kansen heeft. Om daar te komen 
moeten er dingen veranderen. De Nederlandse Vrouwen Raad 
steunde op 19 april de dringende oproep aan het nieuwe kabinet 
om de punten uit de Campagne Gelijk=Anders van Wo=Men over 
representatie, duurzaamheid, zelfbeschikking, geld en arbeid, 
inclusieve samenleving op te nemen in het regeerakkoord.

√ Nederland is een land met een traditie van vrijheden. Vrijheid 
van godsdienst, vrijheid van organisatie, vrijheid om zelf keuzes 
te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, 
seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze 
rechten waren niet altijd vanzelfsprekend en zijn vaak na lange 
strijd verkregen. 
Zestien maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse 
Vrouwen Raad, deden op 20 mei in een open brief een dringend 
beroep op alle politieke partijen én de informateur om deze 
persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet te 
beschermen en te versterken.

√ Ditwerktwel.nl, de alliantie waarin WOMEN Inc, Bureau Clara 
Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad 
gezamenlijk streven naar een maatschappij waarin vrouwen 
en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde 
arbeid en onbetaalde zorg te combineren, stuurde op 22 juni 
een boodschappenlijst voor het nieuwe kabinet met de cruciale 
ingrediënten voor de werk-zorg verdeling in Nederland.

1. Verlofregelingen gelijk voor moeders en partners, zowel in   
     betaling als in aantal weken 

2. Kinderopvang die goed, (zo goed als) gratis, zonder gedoe 
     en voor alle kinderen toegankelijk is.

3. Een inclusief en zorgvriendelijk (personeels)beleid 
     bij de overheid. 

4. Sociale zekerheid en betere werk/zorg-verdeling voor 
     vrouwen werkzaam in de zorg en kinderopvang. 

5. Verplicht werkgevers om transparant te zijn over   
     loonverschillen. 

6. Schaf de Regeling dienstverlening aan huis die de   
     arbeidsverhouding tussen particulieren en huishoudelijk 
     werkers regelt, af. 

Als deze ingrediënten in het overheidsbeleid worden 
meegenomen kan iedereen zijn eigen werk-zorgverdeling 
realiseren. 

√ Met een pagina groot manifest in TROUW van 13 oktober 
luidden Women Inc. en de Nederlandse Vrouwen Raad samen met 
35 andere organisaties de noodklok en riepen het nieuwe kabinet 
op om nú het verschil te maken om een volgende toeslagenaffaire 
te voorkomen. Fix het kinderopvang systeem!
In het manifest vragen de organisaties het nieuwe kabinet 
nadrukkelijk deze kabinetsperiode 3 keuzes te maken:

LOBBYWERK
J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

12



1. Stop met de foutgevoelige en complexe kinderopvangtoeslag. 
     Vervang de ingewikkelde, inkomensafhankelijke verrekeningen 
     en het nodeloos rondpompen van geld. Financier de 
     kinderopvang niet meer via ouders, maar direct vanuit de  
     overheid aan de kinderopvang. 

2. Zorg dat de financiële drempels verdwijnen; maak kinderopvang 
     gratis toegankelijk voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, net als 
     het onderwijs. 

3. Verminder de kansenongelijkheid door kinderopvang voor 
     alle kinderen toegankelijk te maken, ongeacht of ouders op dat 
     moment betaald werk hebben of niet.  

√ En toen er eindelijk een coalitieakkoord was, waren we blij 
dat de nieuwe regering van plan is om het aantrekkelijker te 
maken om werk en zorg te kunnen combineren. De doorbraak 
op kinderopvang is historisch. De complexiteit van de 
kinderopvangtoeslag was voor veel ouders een enorme barrière 
en die wordt weggenomen.  

Een andere belangrijke doorbraak is het betaald 
ouderschapsverlof. De vergoeding voor ouders zal verhoogd 
worden naar 70 procent in plaats van de huidige 50 procent. 
Mantelzorg is nog wel een belangrijk onderwerp dat grotendeels 
mist in de plannen van de nieuwe regering. Hopelijk is in de 
verdere uitwerking hier meer aandacht voor.

Meer informatie: Ditwerktwel.nl »

PETITIES
√ Op 15 juni startte de Nederlandse Vrouwen Raad een petitie 
voor  een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen. 
Zo’n 25 organisaties steunden deze petitie die nog tot in maart 
2022 doorloopt. Bedoeling is voldoende handtekeningen op te 
halen om het 5 punten plan voor een integrale aanpak van geweld 
tegen vrouwen in Nederland op de agenda van de Tweede Kamer 
te krijgen.

√ We gaven ook steun aan petities van samenwerkingspartners 
zoals de petitie Digitale geletterdheid moet in het curriculum van 
VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en It. 
“Immers de IT skills gap geldt helaas ook voor kinderen en tussen 
jongens en meisjes”, aldus Sahar Yadegari directeur VHTO. 

√ En omdat het ook in 2021 nog steeds om de zorg voor de zorg 
ging steunden we ook de petitie Vaccineer zorgpersoneel nu.

√ In de periode van activisme tegen geweld tegen vrouwen die 
van 25 november tot en met 16 december duurt, lanceerde Atria, 
kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, een 
petitie om vrouwenmoord, femicide, verankerd te krijgen in het 
strafrecht. 
Nederland staat in Europa in de top drie van landen waar femicide 
het meeste voorkomt, als wordt gekeken naar aantal moorden 
afgezet tegen het aantal inwoners van een land. Toch is deze vorm 
van moord in Nederland niet opgenomen in het wetboek van 
strafrecht. Kaouthar Darmoni, directeur Atria:
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“Hoewel er bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen worden 
omgebracht in Nederland, is de moord op vrouwen anders van 
aard. Waar het bij mannen vaker gaat om afrekeningen in het 
criminele circuit of uit de hand gelopen vechtpartijen, worden 
vrouwen vooral vermoord door hun (ex-)partners. Gender vormt 
een motief.”  Zie de petitie » 

BRANDBRIEVEN
√ “Vrouwen in de politiek moeten beter beschermd worden.” 
kopte NRC op 15 juni 2021. Zeventien organisaties, waaronder 
de Nederlandse Vrouwen Raad, drongen in een brief aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer aan op betere bescherming. 
Aanleiding was het bericht dat PVV’er Graus weer beschuldigd is 
van seksueel wangedrag. Vrouwenorganisaties roepen Kamer in 
brandbrief op tot actie - NRC. Zie brandbrief in NRC »

√ In samenwerking met de European Women’s Lobby en uit 
solidariteit met de Turkse nationale coördinatie van de EWL sprak 
de Nederlandse Vrouwen Raad op 27 maart in een brandbrief 
aan (toenmalig) minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken haar 
ernstige bezorgdheid uit over het voornemen van president 
Erdogan om Turkije terug te trekken uit de Istanbul Conventie.  

De Nederlandse Vrouwen Raad drong er bij minister Blok op aan 
deze zaak met urgentie op te pakken en te eisen dat de regering 
van Turkije zijn besluit terugdraait en de wettelijke verplichtingen 
uit hoofde van de Istanbul Conventie nakomt. President Erdogan 
heeft inmiddels zijn voornemen uitgevoerd.

√ De Nederlandse Vrouwen Raad sprak op 21 juli 2021 in een 
brief aan de demissionaire bewindslieden van VWS haar zorg 
uit over de verlenging van het screeningsinterval voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker van 2 naar 3 jaar. Een verlenging 
die tot aanzienlijke vermindering van het effect van deze 
preventieve voorziening zal leiden.

Aanleiding voor de verlenging van het screeningsinterval was het 
structurele tekort aan screeningslaboranten. Een probleem dat 
sterk is verergerd door de achterstanden die door de Covid-19 
pandemie zijn opgelopen. 

Inmiddels is een uitgebreide en positieve reactie ontvangen van 
het ministerie. Men gaat ervan uit dat het lukt om de capaciteit 
binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker begin 2024 op 
sterkte te hebben, zodat het gewenste screeningsinterval van 2 
jaar vanaf dat moment weer haalbaar is. Het ministerie belooft 
halfjaarlijks over de ontwikkelingen te berichten. Uiteraard gaan 
we dit met veel belangstelling volgen.

Naar aanleiding van de brief aan VWS heeft het RIVM-Centrum 
voor Bevolkingsonderzoek contact gezocht om te kijken of de 
Nederlandse Vrouwen Raad een rol kan spelen bij het betrekken 
van vrouwen bij de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Er zijn 
regelmatig zaken die het RIVM daarover voor zou willen leggen 
aan z’n doelgroepen. 

Kijk hier voor meer info »
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https://actie.degoedezaak.org/petitions/stop-femicide
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/15/vrouwenorganisaties-roepen-kamer-in-brandbrief-op-tot-actie-a4047337?fbclid=IwAR1uvc8e_wGDwCCz-0S7QSSW4R3Pxhq9dOa60ayK9da8KCmFIL03EGFCjws
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/impact-item/gewenste-screeningsinterval-borstkanker-begin-2024-weer-haalbaar/


ANTICONCEPTIE IN BASISPAKKET
Op 25 maart 2021 stemde de Tweede Kamer in meerderheid voor 
een motie om anticonceptie op te nemen in het basispakket. 
Verheugend, maar daarmee is nog niet duidelijk of na uitvoering 
van de motie anticonceptie gratis wordt of onder het eigen risico 
valt. Onze lidorganisatie Bureau Clara Wichmann strijdt al langer 
voor gratis anticonceptie en heeft samen met DeGoedeZaak en 
7228 mede-eisers, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, 
de Nederlandse Staat gedagvaard om gratis anticonceptie af te 
dwingen. 

Op 6 oktober 2021 wees de Rechtbank Den Haag deze vordering 
echter af. “Teleurstellend”, vinden de eisers, omdat hiermee de 
indirecte discriminatie van de huidige manier waarop toegang 
tot anticonceptie wordt geregeld, niet wordt opgeheven. Zelfs als 
de kosten beperkt zijn, is het feit dat vrouwen ervoor opdraaien 
terwijl iedereen ervan profiteert, discriminatoir. 

“Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht. Het was 
de hoogste tijd voor een structurele oplossing, maar deze heeft 
de Rechtbank vandaag helaas niet durven bieden. Hierdoor blijft 
het zo dat vrouwen en mensen met een baarmoeder nog steeds 
niet vrij kunnen kiezen voor anticonceptie, laat staan voor de 
vorm die het beste bij ze past.” Aldus Femke Zeven, Bureau Clara 
Wichmann

ZORGEN OVER GENDERNEUTRALITEIT NL OVERHEIDSBELEID
Op 5 juni 2021 is het Schaduwrapport 2021 ‘Women’s Rights 
beyond gender neutrality in words and action’ door het Netwerk 
VN Vrouwenverdrag aan CEDAW verstuurd. De Nederlandse 
Vrouwen Raad maakt deel uit van het Netwerk en heeft het 
schaduwrapport mede ondertekend. De 75 organisaties die het 
rapport hebben ondertekend maken zich vooral zorgen over 
het vele overheidsbeleid dat genderneutraal is en daardoor niet 
inspeelt op de specifieke realiteit en behoeften van vrouwen.

De COVID-19-pandemie heeft bijvoorbeeld reeds bestaande 
genderongelijkheid zichtbaar gemaakt en versterkt, terwijl de 
pandemische reactie de gebruikelijke modus operandi volgde, 
namelijk ‘genderneutraal’ zijn. Dat betekent dat de stemmen en 
perspectieven van vrouwen worden uitgesloten. Dit ondermijnt 
feitelijk de intenties van beleid en reacties om alle burgers in 
Nederland te beschermen en te ondersteunen.
Het rapport heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling en 
vaststelling van de lijst van onderwerpen die voorafgaat aan de 
CEDAW-rapportage voor Nederland. 

Lees het schaduwrapport op de website van 
het Netwerk VN Vrouwenverdrag »
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https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/Shadow_report_Dutch_CEDAW_Network_incl_references-05June2021.pdf


HIGH LEVEL MEETING
Op 19 mei 2021 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad 
een High Level Expertmeeting als eerste stap om te komen 
tot een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, 
beleidsfunctionarissen en parlementsleden die de noodzaak 
van een Nationaal Coördinerend Orgaan Geweld tegen Vrouwen 
bekrachtigen en oproepen tot de instelling daarvan. Op basis 

van deze bijeenkomst werd een 5 puntenplan opgesteld. Zo’n 
25 maatschappelijke organisaties sloten zich bij het plan en de 
campagne aan.

5 PUNTENPLAN EN PETITIE
Op 9 juni werd het 5 puntenplan gelanceerd en een petitie die 
tot voldoende  handtekeningen moet leiden om de aanpak op de 
agenda van de Tweede Kamer te krijgen.
NVR-voorzitter Nenita La Rose overhandigde het 5 puntenplan 
virtueel aan Corinne Dettmeijer, voormalig Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, en sinds 2020 
onafhankelijk lid van de CEDAW-commissie; en aanwezige politici 
die pleiten zich in te zetten voor de implementatie van de Istanbul 
Conventie: 
• D66 Europarlementariër Samira Rafaela;
• Senator Bob van Pareren van de Fractie-Nanninga in de 
    Eerste Kamer; 
• Eva van Esch, Tweede Kamerlid, Partij voor de Dieren; en
• Hatte van der Woude, Tweede Kamerlid, VVD. 

VOORZITTERSOVERLEG
De campagne stond op 9 oktober in de spotlight tijdens overleg 
met de voorzitters van de NVR-lidorganisaties. Het was een 
intieme sessie waarbij ervaringsdeskundigen Tessel ten Zweege 
en Nathalie van Waterschoot hun persoonlijke inzichten over dit 
onderwerp deelden en vragen van de voorzitters beantwoordden. 
Een openhartige dialoog, nieuwe inzichten en sterke commitment 
brachten het gesprek tot een mooi einde.
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★ CAMPAGNE NATIONAAL COÖRDINATOR GEWELD TEGEN VROUWEN

Met ondersteuning van European Women’s Lobby is de 
Nederlandse Vrouwen Raad afgelopen jaar een project gestart 
dat zich inzet voor de implementatie en naleving van de Istanbul 
Conventie. Nederland schiet tekort in de manier waarop 
uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen in dit belangrijke 
mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa om alle vormen 
van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld te 
stoppen. 

Het rapport van GREVIO, de expertgroep die de naleving van 
de Istanbul Conventie in de lidstaten evalueert, toont aan dat 
Nederland prioriteit moet geven aan het instellen van een 
coördinerend orgaan met duidelijke bevoegdheden dat beleid 
en maatregelen coördineert en implementeert om geweld tegen 
vrouwen te bestrijden en te voorkomen. De Nederlandse Vrouwen 
Raad pleit al langere tijd voor een Nationaal Coördinator Geweld 
tegen Vrouwen.



Om de petitie onder de NVR-achterban onder de aandacht te 
brengen zijn verschillende materialen ontwikkeld:

• Fysieke petitielijst om tijdens bijeenkomsten 
   handtekeningen te verzamelen;
• Kant & klare social media materialen;
• Een overzicht met ervaringsdeskundigen als 
    sprekers voor events.

Verder is besproken dat meer aandacht voor de petitie kan 
worden gegenereerd door de informatie te delen in nieuwsbrieven 
van de lidorganisaties. Ook kunnen er presentaties over het 
onderwerp worden gefaciliteerd.

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE
Met een intensieve social media campagne is aandacht gevraagd 
voor de petitie en de noodzaak van een nationaal coördinator. 
Met name tijdens de zgn. 16 dagen van activisme, van 25 
november (internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen) 
t/m 10 december (internationale dag van de mensenrechten) 
verschenen vrijwel dagelijks nieuwe oproepen om de petitie te 
ondersteunen. In de week van 25 november besteedde 
LINDA.NL aandacht aan de campagne en werd een viertal verhalen 
van ervaringsdeskundigen gepubliceerd. 
Bekijk hier de NVR campagne op LINDA.NL »

De petitie loopt nog tot eind maart 2022, waarna de NVR zich zal 
blijven inzetten voor de implementatie van dit verdrag, in overleg 
met relevante politici en beleidsmakers.
Bekijk hier het verhaal van Hameeda Lakho »
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Bekijk de video >

https://www.linda.nl/nieuws/nvr-vrouwen-geweld-gender-verdrag-istanbul/?fbclid=IwAR1VZiTl72wIGAroRQKXWzmTLkl1-HLPAwe_QnfA0_4xSGD5Pd-cds8BHes
https://www.linda.nl/nieuws/hameeda-lakho-gewelddadige-jeugd/?fbclid=IwAR2xoY1AlXgucTvgCeNs4zH7mESeQ3gOnB5FDzBKw2xJmAhWRRa3B2XB69s
https://www.youtube.com/watch?v=5HnjXOzLw4k


Met in totaal 15 events en bijeenkomsten (online en hybride) 
haalden we de ervaringen van vrouwen op, deelden we kennis, 
toetsten we de praktijk aan de wetenschap, aan bestaand beleid 
en politieke plannen! 

√ FEM Talk: Stem voor Gelijke Beloning (3 maart)

√ Regiobijeenkomst VVAO Arnhem (3 maart)

√ FEM Talk: ZZP’ers met zorgtaken in COVID tijd (27 maart), 
    organisatie Molukse Vrouwen Raad

√ Voorzittersoverleg: Digitalisering (8 april)

√ Algemene Ledenvergadering (15 mei) 

√ FEM Talk: Mantelzorg, dit werkt wel (15 mei) 

√ High Level Meeting: Nationaal Coördinator 
    Geweld tegen Vrouwen (19 mei)

√ Lancering Actieplan: Nationaal Coördinator 
    Geweld tegen Vrouwen (9 juni)

√ FEM Talk: Kleine banen. De praktijk (8 juli) 

√ Afsluitende bijeenkomst Young Feminist 
    Weekend 2020/2021 (3 en 4 september)

√ Prinsessendag (13 september)

√ Expertmeeting De winst van digitale inclusie (7 oktober)

√ Voorzittersoverleg: Campagne Nationaal Coördinator 
    Geweld tegen Vrouwen (9 oktober)

√ Algemene Ledenvergadering (21 november)

√ FEM Talk: Feministisch buitenland beleid en internationale good   
    practices voor een eerlijke werk/zorgverdeling (24 november)

IN SAMENWERKING MET
Centre for Inclusive Leadership, College voor de Rechten van de 
Mens, FAM! Netwerk, Feniks, FNV, FNV Vrouw, FNV Netwerk 
Vrouwen, Liberaal Vrouwennetwerk, MantelzorgNL, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Molukse Vrouwen Raad, Movisie, Nyenrode 
Business Universiteit, Stichting Het Potentieel Pakken, Stichting 
Iwee, Tilburg Law School, Universiteit Utrecht, VHTO, Vrouwen van 
Nu, VVAO,  Vrije Universiteit Amsterdam, Wo=Men en anderen.

EVENTS
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  RESULTATEN
🏴     15  EVENTS
👥   730 DEELNEMERS
👀   971 VIEWS



De Nederlandse Vrouwen Raad heeft in haar lange bestaan een 
nationale én internationale focus ontwikkeld. 
Als Nederlandse koepel zijn wij aangesloten bij en hebben wij 
vertegenwoordigers in internationale netwerken die een gelijk 
doel nastreven. Wij selecteren ieder jaar een wisselende 
VN-Vrouwenvertegenwoordiger die de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties toespreekt.

Het team dat samen invulling geeft aan de nationale coördinatie 
van de European Women’s Lobby (EWL) bestaat uit: Marion 
Minis, Tonny Filedt Kok, Kristine Evertz, Sally Hendriks en 
Christine Nanlohy. Zij doen dat als vertegenwoordigers van de 
NVR in het EWL bestuur. Ook Annelies Pierrot die tot juni 2021 
penningmeester was van de  EWL, is hierbij betrokken.
Sally Hendriks, programmaleider bij Soa Aids Nederland, 
vertegenwoordigt de NVR bij de Taskforce Sexual, Reproductive 
and Health Rights & Sexual Exploitation van de EWL. 
Kristine Evertz, werkzaam bij de Blijf Groep, vertegenwoordigt 
Nederland namens de NVR bij het EWL Observatorium dat zich 
focust op geweld tegen vrouwen en de Istanbul Conventie.  

MONDIAAL NIVEAU
De Nederlandse Vrouwen Raad is lid van de 
International Council of Women (ICW) »

Verder heeft de Nederlandse Vrouwen Raad een ngo-status bij de 
Economic and Social Council van de Verenigde Naties (ECOSOC). 

EUROPEES NIVEAU
√ De Nederlandse Vrouwen Raad is nationaal coördinator van de 
    European Women’s Lobby (EWL) » en mede oprichter. 
    De EWL is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in  
    Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 Vrouwenorganisaties. 
    De EWL lobbyt binnen de EU voor gelijke rechten voor vrouwen    
    en mannen, en heeft onder meer een consultatieve status bij de   
    Europese Commissie.

√ De Nederlandse Vrouwen Raad heeft een vertegenwoordiger 
    bij de European Observatory on Violence against Women » 
    van de EWL.

√ De Nederlandse Vrouwen Raad maakt deel uit van het 
European Centre van de International Council of Women (ECICW) ».  
    De ECICW heeft een consultatieve status bij o.a. de Raad van   
     Europa en de International Council of Women (ICW).

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY
In 2021 nam de NVR deel aan het EWL vervolgproject voor de 
Raad van Europa ’Stop sexism’ over alledaags seksisme. De NVR 
publiceerde berichten hierover op de NVR website en sociale 
media. In december verzorgde Aleid van den Brink een online 
masterclass als onderdeel van de Campagne Nationale Coördinatie 
Geweld tegen Vrouwen. Aleid is afgevaardigde namens Nederland 
in de GREVIO commissie van de Raad van Europa. Onderwerp van 
de masterclass was onder andere het handboek Istanbul Conventie 
voor parlementariërs van de Raad van Europa.
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http://www.icw-cif.com/
https://www.womenlobby.org/?lang=en
https://www.womenlobby.org/-EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-219-?lang=en
https://www.facebook.com/ecicw2020/


In juli 2021 werd een groep Franse girlscouts ontvangen op het 
NVR kantoor. Aanleiding was hun Europese filmproject over 
‘seksisme, discriminatie en racisme’. Dit leidde tot een heel 
geslaagde dialoog over deze vormen van geweld tegen vrouwen.
 
In voorjaar 2021 ontving de Nederlandse Vrouwen Raad een 
kleine subsidie  van de EWL om de campagne voor een Nationale 
Coördinatie Geweld tegen Vrouwen van de grond te trekken. 
In mei vond de online expertmeeting plaats met (ervarings-)
deskundigen op basis waarvan de ‘5 prioritaire actiepunten’ 
(lobby paper) werden opgezet. In juni volgde het goed bezochte 
online publieksevent waarbij deze actiepunten  door de NVR 
voorzitter werden overhandigd aan Corinne Dettmeijer, de 
Nederlandse afgevaardigde in de CEDAW commissie. Ook werd 
toen de online petitie gelanceerd. Tussendoor was er regelmatig 
overleg met de ministeries VWS, OCW, BiZa en J&V, allen 
betrokken bij de coördinatie van Geweld tegen Vrouwen. In de 
online editie van het tijdschrift LINDA verschenen  in november 
meerdere interviews met survivors van Geweld tegen Vrouwen en 
een artikel over de campagne.

SIDE-EVENT CSW65
Het EWL team van de Nederlandse Vrouwen Raad initieerde en 
verzorgde met partner SoaAids Nederland op 19 maart het side-
event ‘Sexwork an individual choice? Challenging feminist, liberal 
views’. Onderwerp van dit geslaagde en goed bezochte online 
parallel event waren de effecten van de 3 beleidsmodellen inzake 
prostitutie en de effecten ervan op de sekswerkers. Sprekers 

waren: onderzoeker Petra Östergren (Zweden), sekswerkers uit 
Ierland, Nederland en Nieuw Zeeland en onderzoekers Dr. Paul 
Ryan (Ierland), Sally Hendriks (Nederland) en Dr. Joep Rottier 
(Nieuw Zeeland). Het event vond plaats tijdens de NGO Conference 
CSW65.
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Christine Nanlohy Sally Hendriks

Kristine Evertz Annelies Pierrot

Tonny Filedt Kok Marion Minis



ACTIVITEITEN VAN DE LOBBY WERKGROEP
Internationaal

• Brainstorm en feedback op speech van VN 
    Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas, voor de UN General  
    Assembly 2021 over het thema: ‘Gender Equality in Healthcare  
    & heart disease als de major cause of death onder vrouwen’

• Online event/parallel session georganiseerd tijdens de  
    Commission on the Status of Women (CSW65) i.s.m. 
    SOA AIDS over sekswerk. Het event telde 55 deelnemers en in 
    de discussie werden verschillende beleidsvormen belicht met 
    een focus op het waarborgen van een veilige werkomgeving 
    voor sekswerkers.

• Project voor implementatie van de Istanbul Conventie 
    Zie pagina 16 »

• Lancering en rapportage 4de National Action Plan UNSCR 1325

• Input voor de Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag van het 
    Netwerk VN Vrouwenverdrag Zie pagina 17 »

• Vertegenwoordigingen in internationale samenwerkings- 
    verbanden als de European Women’s Lobby (EWL) en het  
    European Centre of the International Council of Women 
    (ECICW/ICW)

• Young Feminist Weekend

• VN Vrouwenvertegenwoordiger (Official Side-event i.s.m. 
    ministerie van OCW waar minister van OCW ook sprak)

INTERNATIONAAL
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VN VROUWENVERTEGENWOORDIGER
Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Omdat de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vanwege de 
coronapandemie slechts in (digitale) afgeslankte vorm plaatsvond, 
was er voor Angela Maas geen mogelijkheid om haar statement 
daar uit te spreken. Besloten werd daarom haar periode als VN 
Vrouwenvertegenwoordiger te verlengen. “Het thema van Angela 
Maas: ‘Vrouw, Gezondheid en Zorg’ blijft nog steeds wereldwijd 
dramatisch actueel. Een voor vrouwen zo belangrijk onderwerp, 
kan het bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad dan ook niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.”  aldus Nenita la Rose, voorzitter 
van de Nederlandse Vrouwen Raad. 

SIDE-EVENT
Ook het side-event van Angela in maart 2020 tijdens de 
Commission on the Status of Women (CSW) in New York kon 
niet doorgaan, maar in maart 2021 lukte dat wel. Samen met 
Angela Maas organiseerde het Ministerie van OCW het online 
side-event Gender Equality/Equity in Healthcare. Daar ging het 
over het belang van gendergelijkheid in de zorg, zowel vanuit het 
perspectief van de patiënt als van de zorgprofessional, en over 
‘lessons learned’ door de pandemie. Ook werd het allereerste 
wereldwijde rapport over hart- en vaatziekten bij vrouwen van 
de Lancet Women’s Commission daar gelanceerd. In dit rapport 
waaraan Angela Maas een belangrijke bijdrage heeft geleverd, 
staan ook aanbevelingen om deze ziekten bij vrouwen terug te 
dringen.

STATEMENT
“Take women more seriously as patients and implement more 
gender sensitive strategies in all fields of medical care.”  Dat 
bepleit Angela Maas in het statement dat zij op 30 september 
2021 – nog steeds niet live, maar via beeld - dan eindelijk voor 
(de Third Commission van) de Algemene Vergadering van de 
VN uitsprak. In het statement beschrijft zij drie belangrijke 
bedreigingen voor gender gelijkheid en de gezondheidszorg: de 
corona pandemie die vrouwen en meisjes het hardst getroffen 
heeft; hart- en vaatziekten die de belangrijkste doodsoorzaak 
zijn van vrouwen; en de klimaatverandering die eveneens 
gevolgen heeft die wereldwijd vooral vrouwen en meisjes treffen. 
Ook pleit zij voor meer vrouwen in leidinggevende posities in 
de gezondheidszorg. Die zorgen er zelf dan wel voor dat de 
gezondheid van vrouwen hoger op de agenda komt. 

TERUGBLIK
Bij de terugblik op haar periode als VN Vrouwenvertegenwoordiger 
tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vrouwen 
Raad in november vertelde Angela Maas dat de afgelopen twee 
jaren haar ontzettend veel hebben opgeleverd. Ze zei bijzonder 
onder de indruk te zijn van de interactie die ze met velen van de 
Nederlandse Vrouwen Raad en de lidorganisaties heeft mogen 
hebben. “Ik heb op verschillende momenten met jullie kunnen 
sparren, en ben jullie dankbaar voor het vertrouwen in mij.”

VN VROUWENVERTEGENWOORDIGER
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Bekijk statement Angela Maas >

https://www.youtube.com/watch?v=X5mW5ZmjDwk
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INCOMING VN VROUWENVERTEGENWOORDIGER: 
ENAAM AHMED ALI 

In het Haags Museum van Beeld en Geluid vond op 29 april 
de verkiezing plaats van de VN Vrouwenvertegenwoordiger 
voor 2022. Vier indrukwekkende kandidaten presenteerden 
hun plannen aan een 5-koppige jury, bestaande uit: oud-VN 
Vrouwenvertegenwoordiger Clarice Gargard, Nenita La Rose, 
Amanda Huits en Maria Ibrahim van de Nederlandse Vrouwen 
Raad, en Nadia Van der Linde van Wo=Men.

Uitverkorene werd Enaam Ahmed Ali. Zij zal in oktober 2022 
de Algemene Vergadering van de Verenige Naties toespreken 
en aandacht vragen voor de impact die klimaat en technologie 
hebben op het welzijn en de sociaaleconomische positie van 
vrouwen wereldwijd. “Klimaat en technologie zijn versterkers van 
de structurele problemen die we ervaren in de strijd voor gelijke 
rechten.” aldus Enaam.

Op 15 mei droeg het bestuur van de 
NVR de nieuwe VN Vrouwenvertegenwoordiger 2022 
officieel voor op de Algemene Ledenvergadering. 
Na de bekrachtiging daar, is het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken geïnformeerd.

Enaam is afgestudeerd op het gebied 
van ontwikkelingseconomie en werkt als 
innovatiemanager bij de Rabobank. 
Zij is bestuurslid van UN Women NL, 
Women’s March NL en lid van SPEAK, 
het collectief van moslimvrouwen. 

Als voorbereiding op haar toespraak zal 
Enaam in 2022 gesprekken voeren met vrouwen, 
(vrouwen)organisaties, deskundigen, Europese en 
internationale politici en het bedrijfsleven, om zo 
vrouwen in Nederland en daar buiten een stem te 
kunnen geven op internationaal niveau.

VN VROUWENVERTEGENWOORDIGER
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Onze standpunten, activiteiten, events, 
opinie, reacties op actualiteiten 
maken we zichtbaar op diverse 
communicatiekanalen: de website 
www.nederlandsevrouwenraad.nl », 
via social media, via onze eigen 
nieuwsbrief en externe media.

PERSBERICHTEN
• 11 februari - Nederlandse Vrouwen 
    Raad is blij met steun Tweede Kamer voor 
    wetsvoorstel Diversiteit in de top  
• 3 maart - Deze partijen zorgen ervoor dat  
    de loonkloof verdwijnt! Kieswijzer 
    ‘Stem de lookloof weg’
• 15 mei - VN Vrouwenvertegenwoordiger 
    2022: Enaam Ahmed Ali

EMAIL & RELATIEBEHEER
√ 2270 mailadressen van diverse relaties
√ Groei van 292 relaties in 2021
√ 14 nieuwsbrieven en uitnodigingen 

NIEUWSBRIEVEN & UITNODIGINGEN
√  12 februari, Gezocht: VN   
    Vrouwenvertegenwoordiger 2022 
√ 19 februari, Nieuwsbrief: 
    Stem voor gelijke beloning 

√ 2 maart, Extra editie nieuwsbrief  
    Internationale Vrouwendag: vier, deel, 
    luister, en laat je stem horen
√ 26 april, Kwartaal Nieuwsbrief: 
    Hoe inclusief is jouw gemeente
√ 16 juni, Kwartaal Nieuwsbrief Kleine 
    banen, Geweld tegen Vrouwen en meer
√ 27 augustus, Programma Prinsessendag    
    2021, ben je erbij?
√ 18 oktober, Kwartaal Nieuwsbrief 
√ 15 november, Uitnodiging laatste FEM 
    Talk 2021: Feministisch buitenlandbeleid
√ 19 november, Gezocht: Penningmeester, 
    Word jij onze penningmeester 
√ 22 december, Kwartaalnieuwsbrief

√ Nieuwsbrieven Nationaal Coördinator 
    Geweld tegen Vrouwen/STOP Geweld  
    tegen Vrouwen; 3 oktober, 31 oktober, 
    21 november, 25 november

SOCIAL MEDIA
Twitter:  3156 volgers (groei: 324)  
LinkedIn 2663 volgers (groei: 1101) 
Instagram  1369 volgers (groei: 476)
Facebook  2084 volgers (groei: 250)

IN DE MEDIA
√ ”Tienermoeders mogen niet veroordeeld 
worden!”  Dat stelt Nenita La Rose, 
voorzitter van de NVR, in Het Parool van 
5 maart 2021. Naar aanleiding van de 
vondst van een pasgeboren baby in een 
vuilcontainer in Amsterdam Zuidoost en de 
emoties die dat teweeg bracht, pleit Nenita 
in haar artikel voor een goede begeleiding 
van jonge ouders. 

√  NVR-voorzitter Nenita La Rose was een 
van de deelnemers in het panelgesprek 
Women on Boards: ‘Let’s Talk Pipeline’, 
dat Europarlementariër Samira Rafaela op 
9 maart 2021 organiseerde. Samira ging 
daar in gesprek met 4 topvrouwen over 
het praktisch invullen van quota en hoe 
bedrijven diversiteit kunnen stimuleren. 
De andere paneldeelnemers waren: 
Marguerite Soeteman-Reijnen, voorzitter 
Topvrouwen.nl, Pauline Mbundu, voorzitter 
diversiteitsnetwerk Connected Cultures, en 
Mariëtte Turkenburg, voorzitter Talent naar 
de Top.

COMMUNICATIE & MEDIA
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Bekijk het artikel >

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-tienermoeders-verdienen-ook-begrip-geen-veroordeling~b9fe89dc6/


√  In een artikel op ‘De Kanttekening.nl’ 
schrijft José Boon aan de hand van cijfers 
uit de Emancipatiemonitor, over hoe 
migrantenvrouwen een inhaalslag maken 
op de Hollandse vrouw. Hoe het kan dat 
vrouwen met verschillende afkomst zo 
uiteen lopen, bespreekt zij onder meer 
met Nenita La Rose, voorzitter van de 
Nederlandse Vrouwen Raad.
Aan de orde komen de aspecten 
die (negatief) van invloed zijn op 
de arbeidsmarktparticipatie van 
migrantenvrouwen. Maakt de inhaalslag 
die zij desondanks maken op de Hollandse 
vrouw deze tot ‘het sukkeltje van de 
klas?’ Nenita La Rose vindt van niet: “Als 
Nederlandse vrouwen een partner met een 
goede baan hebben, kunnen zij zich het 
eerder veroorloven om minder te werken. 
Dat kan een verklaring zijn voor deze 
cijfers.’’ Maar Nenita wil niet generaliseren. 
“Veel Nederlandse vrouwen moeten 
bikkelen, zijn gescheiden en knopen de 
eindjes aan elkaar.”

√  In een artikel in Het Parool, het hoogste 
woord, op 6 december 2021 schrijft Nenita 
La Rose over geweld tegen vrouwen 
een wereldwijd probleem, dat zelfs nog 
toeneemt door de zelfisolatie waar de 
pandemie met het Covid virus ons toe 
dwingt. “Maar is dit geweld tegen vrouwen 
niet zelf een schaduw pandemie die sinds 
mensenheugenis rondwaart en waar geen 
afdoende vaccin tegen gevonden wordt?”
Nenita benoemt in haar artikel het 
fenomeen van her en der opkomend 
nationalisme en de parallelle opkomst 
van een conservatief vrouwbeeld. Het 
is verontrustend dat op het Europese 
continent landen zich willen terugtrekken 
uit de Istanbul Conventie. Ook dichter bij 
huis is er sprake van een antifeministische 
golf die het liefste alle progressie van 
gelijkheid tussen genders teniet zou willen 
doen. “Zo een samenleving willen wij niet 
zijn.” aldus Nenita.

√  Bestuurslid Joyce van der Wegen sprak 
op 8 maart 2021 met Nu.nl over de effecten 
van gratis kinderopvang op de loonkloof. 
Joyce geeft in het interview aan dat de 
maatregel indirect wel effect heeft op de 
loonkloof. “Als vrouwen meer uren gaan 
werken, maken ze makkelijker carrière 
en bereiken ze sneller de top. Daardoor 
worden de verschillen in loon uiteindelijk 
ook kleiner.” Maar ze wijst er ook op dat 
het probleem daarmee niet is opgelost. “De 
loonkloof heeft nog veel meer oorzaken.”

COMMUNICATIE & MEDIA
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Bekijk het artikel >

Bekijk het artikel >

Bekijk het artikel >

https://dekanttekening.nl/samenleving/migrantenvrouwen-maken-inhaalslag-op-de-hollandse-huisvrouw/
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-voortdurend-geweld-tegen-vrouwen-is-schaduwpandemie~bae1bdcc/
https://www.nu.nl/kind-gezin/6120172/gratis-kinderopvang-klinkt-leuk-maar-kan-het-de-loonkloof-dichten.html?


√  Ter gelegenheid van Equal Pay Day – 10 
november – ging Joyce van der Wegen, 
bestuurslid van de Nederlandse Vrouwen 
Raad, hierover in gesprek met NU.nl. De 
oorzaak van het feit dat vrouwen minder 
verdienen dan mannen, wordt vaak ten 
onrechte bij de vrouwen zelf gelegd, aldus 
Joyce. “Het idee dat vrouwen het verdienen 
om minder betaald te krijgen is helaas op 
verschillende manieren vastgeroest in onze 
samenleving.” Van veelgehoorde uitspraken 
over vrouwen en de loonkloof wordt in het 
interview nagegaan wat er wel klopt en wat 
niet.

√  In de week van 22 november publiceerde 
LINDA.nl ter gelegenheid van de 
Internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen een artikel over de NVR campagne 
Nationale Coördinatie Geweld tegen 
Vrouwen.

COMMUNICATIE & MEDIA
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Bekijk het artikel >

Bekijk het artikel >

https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/nvr-vrouwen-geweld-gender-verdrag-istanbul/
https://www.nu.nl/werk/6166613/dit-is-niet-waarom-vrouwen-nog-steeds-minder-verdienen-dan-mannen.html


HET JAARVERSLAG 2021 IS TOT STAND GEKOMEN MET DANK AAN 

Sandra Boes    vrijwilliger 

Erica van Engel   verenigingsmanager

Leyla Hamidi     beleidsmedewerker 

Wazna Hamidullahkhan   penningmeester a.i. 

Amanda Huits    bestuurslid

Nenita La Rose    voorzitter 

Marion Minis     vertegenwoordiger NVR 
     in European Women’s Lobby

Ramratie Parohi   secretariaat / financiën 

Vormgeving en illustraties: Naomi Jager - Design & Communication©

COLOFON
J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

27



• Bureau Clara Wichmann
• CDA Vrouwenberaad
• CNV Connectief Commissie Diversiteit
• Delta Kappa Gamma Nederland
• Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
• Etnische Zaken Vrouwen Nederland
• FAM! Netwerk
• FNV Vrouw
• Gender Concerns International
• Graduate Women International Netherlands
• Inner Wheel
• Katholiek Vrouwen Dispuut
• Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
• Koninklijke Nederlandse 0rganisatie van 
• Verloskundigen
• Landelijke Federatie Chinese 
• Vrouwenverenigingen
• Liberaal Vrouwen Netwerk
• LTO Vrouw en Bedrijf
• Molukse Vrouwen Raad
• Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke 
• Apothekers
• Netwerk Katholieke Vrouwen
• Oudere Vrouwennetwerk Nederland

• Passage, Christelijk-maatschappelijke  
    vrouwenbeweging
• Platform ZijN
• Polish Professional Women in the 
• Netherlands Society
• Rooie Vrouwen (PvdA)
• Stichting Feniks, Emancipatie 
    Expertise Centrum
• Stichting Global Women Leadership
• Stichting International Women 
   Employment and Entrepreneurship
• Stichting Neighborhood Feminists
• Stichting PEP Den Haag
• Stichting Single SuperMom
• Stichting Steunpunt Studerende Moeders
• Tahirih Vrouwenforum Nederland
• Tesselschade Arbeid Adelt
• Unie van Soroptimistclubs in Nederland, 
    Suriname en Curaçao
• Unie van Vrouwelijke Ondernemers 
    Gelderland
• Vereniging van Nederlandse 
    Vrouwelijke Artsen
• Vereniging van Vrouwen 
    met Hogere Opleiding

• Vereniging voor Gendergeschiedenis
• Vereniging voor Vrouwenbelangen
• Vereniging Vrouw Aktief
• Vrouwen van Nu
• Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
• Women’s International League for Peace  
    and Freedom Nederland
• Women’s International 
    Zionist Organization
• Womens Business Initiative International
• WOUW Amsterdam
• Young Feminist Ambassadors
• Young Womens Christian Association  
    Nederland
• Zeeuws Vrouwen Platform
• ZijActief Brabant ZuidOost
• ZijActief Gelderland
• ZijActief Limburg 
• Zonta Nederland

ONZE LEDEN
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#DeStemVan1Miljoen
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