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juryadvies
Joke Smit-prijs 2015

‘Men zou het werken van gehuwde vrouwen
kunnen vergelijken met uitbreiding van het
onderwijs. Beide stellen mensen in staat hun
horizon te verbreden en meer geïnteresseerd
te zijn in de wereld omdat ze over meer
aanknopingspunten beschikken.’
Dit schreef Joke Smit in 1967 in haar artikel ‘Het onbehagen
van de vrouw’. Zij combineerde het moederschap met een
volledige baan, toen werken voor getrouwde vrouwen nog als
taboe werd beschouwd.
Inmiddels wordt de Joke Smit-prijs dit jaar al weer voor de 15e
keer uitgereikt. De Joke Smit-prijs 2015 is een Oeuvreprijs
voor vrouwenemancipatie. Daarnaast wordt ook de
Aanmoedigingsprijs voor vrouwenemancipatie uitgereikt.

wie zijn de juryleden?
De jury voor de Joke Smit-prijs 2015 bestaat uit: voorzitter
Herna Verhagen (CEO van PostNL en in 2014 door maandblad
Opzij uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland),
Jeroen Smit (onderzoeksjournalist en auteur van de boeken
‘Het drama Ahold’ en ‘De Prooi: Blinde trots breekt
ABN Amro’) en Leontine van den Bos (hoofdredacteur van
weekblad Margriet).

hoe is het selectieproces
verlopen?
De jury heeft de inzendingen voor de Joke Smit-prijs getoetst
aan de criteria: fundamentele bijdrage maatschappij,
nationale betekenis, betekenis voor verandering maatschappelijke structuur, oeuvre karakter. De inzendingen voor de
Aanmoedigingsprijs zijn geselecteerd op: recente activiteit
voor verbetering positie van vrouwen in Nederland,
reikwijdte/bereik, bijdrage is belangrijk voor vrouwen
emancipatie, activiteit moet worden voortgezet.
Op basis van de inzendingen heeft de jury een voorselectie
van drie genomineerden per categorie gemaakt. Uit de
genomineerden is tenslotte één prijswinnaar gekozen.

genomineerden joke smit-prijs 2015
Genomineerd voor de Joke Smit-prijs (in alfabetische volgorde):

Eva Yoo Ri Brussaard
van Single SuperMom
Eva Yoo Ri Brussaard zet zich met
Single SuperMom al over een langere
periode in voor de verbetering van de
positie van alleenstaande vrouwen met
kinderen. Zij organiseert voor deze
specifieke groep vrouwen professionele
trainingen, die het proces naar betaald
werk stimuleren. Hiermee ondersteunt
zij vrouwen in de zoektocht naar werk of
bij de start van een eigen onderneming.
Belangrijk is ook dat Single SuperMom
een netwerk en community voor
alleenstaande moeders biedt. Eva wil
met deze organisatie bijdragen aan de
verbetering van de sociaal economische
positie van alleenstaande moeders.
De jury vindt dit een heel bijzonder
initiatief voor een groep vrouwen met
een eigen specifieke aanpak. Vooral ook
door de laagdrempelige online inzet
kunnen sociaal afgeschermde vrouwen
hun netwerk vergroten. Ook vindt de
jury bijzonder dat Single SuperMom
werkt met veel vrijwilligers.

Mabel Duchossoy &
Crystal Kwee
van How to be a Business
Woman
Mabel Duchossoy en Crystal Kwee zetten
zich met hun organisatie How to be a
Business Woman in voor empowerment
van ambitieuze en zelfbewuste vrouwen.
Zij inspireren en ontwikkelen vrouwen
met hun online community.
Ook stimuleren zij de empowerment
van vrouwen door bijvoorbeeld een
laagdrempelig online coaching
programma, het innovatieve ‘empower
yourself weekend’ of een persoonlijk
coachingstraject. Met deze programma’s
hebben Mabel Duchossoy en Crystal
Kwee duidelijk voor ogen dat ‘vrouwen
leiderschap kunnen nemen over hun
eigen carrière en over hun leven en dat
zij zich zo ontwikkelen tot ‘The New
Business Woman’. Hun idee daarbij is
dat vrouwen dit vanuit hun eigen
‘kracht en kunnen’ zullen volbrengen.
De mogelijkheden van de community
en de coachingsmogelijkheden zijn
nuttig en worden door Mabel en Crystal
ook concreet neergezet. De jury vindt
How to be a Business Woman dan ook
echt waardevol. Met deze organisatie
worden vrouwen die verandering willen
in hun loopbaan, behouden voor de
arbeidsmarkt. De jury ziet dat als een
hele waardevolle bijdrage voor
vrouwelijke professionals.

Vreneli Stadelmaier
van SheConsult
Vreneli Stadelmaier ondersteunt
vrouwen met SheConsult door competenties te verbeteren, onzekerheid te
verminderen, of om te werken aan
verbetering van de work-lifebalance.
Daarbij wil zij bijdragen aan een betere
balans tussen mannen en vrouwen in
hogere functies. Vreneli is ervan
overtuigd dat specifieke programma’s
helpen om meer vrouwen aan boord te
houden en meer vrouwen te laten
doorstromen naar hogere posities.
Het uitgangspunt van SheConsult is
daarbij het besef dat vrouwen tegen
andere kansen en problemen aanlopen
in hun loopbaan dan mannen.
Ook schreef Vreneli het veelbesproken
boek ‘F*ck die Onzekerheid’, waarin zij
uitlegt dat juist succesvolle vrouwen
last hebben van onzekerheid en zich
daardoor laten belemmeren in
hun carrière.
De jury is onder de indruk van de sterke
aanpak van Vreneli Stadelmaier met
SheConsult. Met haar gedrevenheid
en tomeloze inzet straalt zij uit dat het
echt niet nodig is onzeker te zijn.
Ook de ‘She Talentbank’, waarin hoogopgeleide vrouwen en werkgevers bij
elkaar gebracht worden, vindt de jury
onderscheidend en innovatief.

Genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie (in alfabetische volgorde):

Liang de Beer
van Leidse Praatjes

Mireille van den Berg
van Talentfabriek010

Noëlla de Jager
van Good place 2 work

Leidse Praatjes is een netwerk voor
empowerment van vrouwelijke young
professionals in Leiden. Leidse Praatjes
werkt vooral met netwerkbijeenkomsten.
Leidse Praatjes besteedt bij die events
bijvoorbeeld aandacht aan het nut van
netwerken of het bevorderen van
financiële bewustwording.
Leidse Praatjes wil jonge, ambitieuze
vrouwen uit verschillende beroeps
groepen bij elkaar brengen om te
inspireren en gebruik te maken van
elkaars connecties. Het netwerk van
Leidse Praatjes is informeel en laagdrempelig maar zeker ook profes
sioneel. De organisatie is in handen
van zes Leidse young professionals:
Liang de Beer, Annemarie van den Bos,
Marlou Dahmen, Diana Mensinga,
Daniek Nellissen en Michelle Evers.

Talentfabriek010 van Mireille van
den Berg is een organisatie waar vooral
vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om werkervaring
op te doen en te ontdekken waar ze
goed in zijn. Ze kunnen bij Talent
fabriek010 opdrachten doen voor echte
opdrachtgevers. Hiermee vergroten de
vrouwen hun kansen op de arbeidsmarkt. Talentfabriek010 richt zich op
Rotterdamse wijkbewoners, die geen
opleiding of werkervaring hebben en
daardoor een grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben.

Noëlla de Jager biedt met Good place
2 work een zakelijke omgeving waarin
vrouwelijke professionals in Rotterdam
kunnen werken aan hun eigen onder
neming. Door kennis te delen en
door samenwerking tussen de onder
nemende vrouwen op gang te brengen
wil Noëlla vrouwen verbinden en zo
bijdragen aan hun ondernemerschap.
‘Door vrouwen een professionele en
inspirerende omgeving te bieden waar
zij aan hun onderneming bouwen,
draag ik bij aan hun persoonlijke succes
en als de goodplacers succesvol zijn,
dan ben ik dat ook.’

De jury vindt het mooi dat Leidse
Praatjes het netwerken voor je carrière
onder de aandacht brengt bij vrouwen.
De jury vindt het mooi dat het netwerk
ambitie heeft om de activiteiten verder
uit te breiden en zo méér vrouwen te
bereiken. Ook vindt de jury het belangrijk
dat Leidse Praatjes zich niet alleen
richt op het begin van de carrière van
vrouwen, maar op alle (soms ook
moeilijke) fases van de carrière.
Leidse Praatjes laat een zeer gedegen
en complete aanpak zien door hun
communicatie, maar ook door samen
te werken met (Leidse) ondernemers.

De combinatie van scholing en
kennismaken met de werkvloer is heel
krachtig, aldus de jury. Het is daarmee
echt gericht op het verkleinen van de
afstand tot de werkvloer. Vooral door
het opdoen van werkervaring worden
de deelnemers interessant voor
mogelijke werkgevers. Met de getoonde
resultaten en de ambities die Mireille van
den Berg heeft kan ze zeker haar plannen
voor uitbreiding naar andere wijken
waarmaken. Een mooi pluspunt: met
de inkomsten van Talentfabriek010
worden de kosten, die gemaakt worden
om de maatschappelijke doelstelling te
bereiken, gefinancierd.

De jury vindt dit een goed voorbeeld
van een vernieuwend initiatief dat
vrouwelijk ondernemerschap stimuleert. Noëlla de Jager heeft hiermee
een organisatie met mooie ambities
neergezet. Het spreekt de jury aan
dat Noëlla hiermee de economische
zelfstandigheid van deze vrouwen
ondersteunt. Ook is het mooi dat
Noëlla de Jager zelf een inkomen weet
te halen uit dit initiatief en tegelijk
ook andere vrouwen ondersteunt.
De jury ziet dit initiatief graag ook
elders uitgerold worden.

winnaar van de joke smit-prijs 2015
joke smit-prijs

De jury is tot de conclusie gekomen dat
Vreneli Stadelmaier de onbetwiste w
 innaar is
van de Joke Smit-prijs 2015.
Vreneli Stadelmaier verdient deze prijs, omdat zij met haar
krachtige en bevlogen persoonlijkheid heel belangrijk is
voor het veld van ‘vrouw en werk’. Haar betrokkenheid blijkt
uit initiatieven als de SheTalentbank.nl, het presenteren
van vrouwennetwerken in AlleVrouwenNetwerken.nl én
de dagelijkse nieuwssite SheNews.nl. Vreneli weet online
mogelijkheden en digitale nieuwsbrieven optimaal te benutten
om een brede groep vrouwen te bereiken. Ook brengt zij
het ‘netwerken voor je loopbaan’ bij vrouwen goed onder
de aandacht. Als directeur en oprichter van het bedrijf
SheConsult zet zij zich bovendien in voor coaching en
training, outplacement en re-integratie van vrouwen.
Het is de jury duidelijk dat Vreneli al lange tijd bevlogen
bezig is met vrouwenparticipatie en dat zij anderen daarbij
zal blijven inspireren en motiveren. Vreneli Stadelmaier
draagt met een veelheid aan initiatieven zeker bij aan de
vrouwenemancipatie in Nederland.

aanmoediginsprijs
vrouwenemancipatie

Ook over de winnaar van de Aanmoedigingsprijs
vrouwenemancipatie is de jury unaniem.
Mireille van den Berg van Talentfabriek010 is
de winnaar van de Aanmoedigingsprijs.
Mireille van den Berg investeert met Talentfabriek010 in de
persoonlijke en professionele ontwikkeling van vrouwen.
Zij creëert voor deze vrouwen de mogelijkheid een actieve
rol te (gaan) spelen in de samenleving. Hiermee vergroten
de vrouwen hun kansen op de arbeidsmarkt.
De Talentfabriek010 waarmee Mireille van den Berg een
mooie, duurzame en realistische prestatie levert is volgens
de jury echt een uitschieter.
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