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er eigenlijk allemaal mee? Op deze pagina het kernteam, op pagina 44 de workshop
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PETRA STIENEN (1965)
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catie en verandering. Kirsten is oprichter van ‘The Change Agent’. In 2013
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COLOFON
De minister voor Emancipatie Jet Bussemaker
organiseert KRACHT on Tour om mannen en
vrouwen, werknemers en ondernemers bewust
te maken van het belang van financiële
zelfstandigheid van vrouwen. Dit magazine is
op 27 november 2015 tijdens de Grande
Finale van KRACHT on Tour uitgereikt aan
Hare Majesteit Koningin Máxima. Tijdens de
Grande Finale wordt de Joke Smit-prijs en
de Aanmoedigingsprijs uitgereikt door
minister Jet Bussemaker.

(EIND)REDACTIE
Eric Went, Karlijn Broekhuizen,
Margreet Steiner, Saskia Ridder
(Magazine on the Spot)
FOTOGRAFIE
Neeltje Kleijn en Bram van Oosten
VORMGEVING
Anne-Roos van Ommen
(Ontwerpwerk)
CONCEPT EN PRODUCTIE
Anouk Kamps, Marlot van der Meer
(SPITZ congres en event)

MEER INFORMATIE?
www.krachtontour.nl
@CongresKRACHT
	www.facebook.com/CongresKRACHT

Dit magazine is een uitgave van

inhoud
EDITIE 7 27 NOVEMBER GRANDE FINALE

4 EDITORIALMinisterJetBussemaker
6 DEAL!InCijfers
8 DEAL!InDeRegio

11

4

11 HOEISHETNUMETDeDeelnemers
15 INTERVIEWHoofdgastAnnemarieVanGaal
19 HOOFDGASTENInDeRegio
20 ARTIKELWieWasJokeSmit?

24 PRIJSWINNAAR2013KirstenVanDenHul
29 JURYEvenVoorstellen
33 GENOMINEERDENInHetNieuws
40 WORKSHOPSDeBesteTips!
45 FACTS & FIGURESKRACHTOnTour

20

15
48

40

48 MANNENEMANCIPATIEGoedVoorIedereen
53 ONDERZOEKWerkendeMoeders
56 SOCIALMEDIAHighlights
58 PHOTOBOOTHWeCanDoIt

58

60 OPSTRAATInDeJokeSmitStraat
63 BEDANKT!

60

krachtontour | 3

EDITORIALMinisterJetBussemaker

De wereld

‘

ligt voor je
. Doe er

OPENiets mee’
“De afgelopen twee jaar ontmoetten ruim 1.200
vrouwen elkaar tijdens KRACHT on Tour bijeenkomsten door heel Nederland om te praten over
financiële zelfstandigheid. Over je talenten ontdekken en gebruiken. Over kansen pakken en je eigen
keuzes maken. Ruim 1.200 vrouwen hielden hun
leven tegen het licht en zetten moedige stappen.
Ik ben trots op hen!
In mijn familie werd altijd gezegd: ‘De wereld ligt
voor je open. Doe er iets mee.’ De vrouwen in mijn
familie hebben hun talenten inderdaad gebruikt.
Mijn moeder was medisch analiste in een tijd dat de
meeste vrouwen thuis bij de kinderen bleven. Een
tante was bioloog, een ander advocaat. En mijn
oma studeerde bouwkunde in een tijd dat het voor
vrouwen allesbehalve gewoon was om door te leren.
Ik weet dus wat een voorrecht het is om op te
groeien met rolmodellen om je heen. Om goede
voorbeelden te hebben van vrouwen die hun eigen
keuzes maken en hun eigen geld verdienen.
Daardoor kan ik hopelijk ook weer het goede voorbeeld geven aan mijn eigen dochter.
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Maar ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn, als je
als vrouw niet financieel zelfstandig bent. Nadat
mijn opa was overleden in de Tweede Wereldoorlog,
kwam mijn oma terug uit Nederlands Indië met
drie jonge kinderen. Ineens moest ze zelf de kost
verdienen. Omdat ze haar opleiding niet had afgemaakt, was werk vinden moeilijk. Uiteindelijk is ze
loten gaan verkopen voor de Staatsloterij om het
hoofd boven water te houden.
Ook KRACHT on Tour leverde allerlei verhalen op
van vrouwen over je eigen geld verdienen, zelfstandig zijn en je talent gebruiken. Zoals het verhaal van
Raghad el-Kabi, die ik in Groningen ontmoette.
Raghad komt oorspronkelijk uit Irak en is alleenstaande moeder van vier kinderen. Na haar scheiding moest ze aan de slag.
Ze begon bij het bedrijf Van Hulley. Daarna kwam
ze via de culinaire vakschool in Groningen terecht
bij de Ondernemersacademie aan het Noorderpoort
College, dat tien vrouwen een training in onder
nemerschap aanbood. Voor Raghad een belangrijke
stap in het waarmaken van haar droom: een
eigen restaurant.

‘Laat je kracht zien,
zodat je weer
andere vrouwen
kunt inspireren’
Door de ontmoetingen met de vrouwen tijdens
KRACHT on Tour en door verhalen als die van
Raghad, ben ik nog meer gaan beseffen dat je het
leven niet altijd kunt sturen. Relaties kunnen stuk
lopen, kleine kinderen hebben zorg nodig, partners
kunnen hun baan verliezen…

‘Ruim 1.200
vrouwen hielden
bij Kracht on
Tour hun leven
tegen het licht en
zetten moedige
stappen. Ik ben
trots op hen!’

De ruimte om in een bepaalde periode een stap
terug te doen, moet er zijn. Maar juist omdat het
leven soms anders loopt dan je had gepland, is het
zo belangrijk dat je blijft nadenken over je toekomst. Dat je blijft geloven in je eigen kracht en in
je eigen talenten. Dat je durft te zeggen: en nu is
het mijn beurt. En dan helpt het enorm als ook
werkgevers en gemeenten vrouwen kansen bieden
op de werkvloer. Ik ben heel blij met de meer dan
honderd deals die ik de afgelopen twee jaar heb
medeondertekend. Bijna zestig gemeenten, werk
gevers en onderwijsinstellingen hebben hun verantwoordelijkheid genomen, door hun handtekening
te zetten onder afspraken die de financiële positie
van vrouwen versterken. Ik ga er vanuit
dat ze ook in de toekomst kansen voor vrouwen
blíjven creëren.
KRACHT on Tour heeft veel in beweging gezet en
kracht losgemaakt bij vrouwen om te investeren in
zichzelf, in hun zelfstandigheid. Tegen hen wil ik
zeggen: laat die kracht zien, zodat je ook weer
andere vrouwen kunt inspireren.
Heel veel succes!”

JET BUSSEMAKER,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
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DEAL!InCijfers
Maar liefst 59 dealmakers sloten de
afgelopen twee jaar 123 deals. Wat
dat heeft opgebracht?

Totaal aantal
Deals!

Aantal Deals! in de 6 regio’s
Roermond

Resultaten zijn lastig in harde cijfers te gieten en
eerlijke vergelijkingen tussen de regio’s zijn niet te
maken. Immers, Roermond startte ruim een jaar eerder met KRACHT on Tour dan Almere. Het doel van
KRACHT on Tour was meer bewustwording van het
belang van financiële zelfstandigheid, bij zowel vrouwen als werkgevers. Ook was het doel om partners,
de zogeheten dealmakers, in de regio meer te laten
(samen)werken aan concrete afspraken om de finan
ciële positie van vrouwen te verbeteren. En concrete
afspraken zijn zeker gemaakt! Enkele cijfers en voorbeelden ter illustratie van de 123 deals.

123

8

Eindhoven

15

Zwolle

34

Rotterdam

20

Groningen

31

Almere

15

Aantal Dealmakers in de 6 regio’s

9

Zwolle

Rotterdam

Bedrijfsleven • Onderwijsinstellingen
Gemeenten • Zorginstellingen • Uitzendbureaus • Vrouwenorganisaties
Financiële instellingen • Welzijnswerk • Vervoersbedrijven

Totaal aantal
Dealmakers

8

59

Almere

9

Groningen

9

Eindhoven

123Deals

9

Roermond

15

Soorten Dealmakers

41
Opleidingsplaatsen

Roermond

Bijvoorbeeld
✓ Taalonderwijs (Ster College Eindhoven)
✓ Opleidingen via Project Talententour
(Roermond)
✓ Taal op de Werkvloer bij het
Alfa College (Groningen)

3 series Tafel van Eén voor ongeveer
75 vrouwen

15

10 wekelijkse groepsbijeenkomsten
voor vrouwelijke slachtoffers

Betaalde banen
Bijvoorbeeld
✓ Bij de gemeente Zwolle
✓ Bij Croon Elektrotechniek
in Rotterdam

van huiselijk geweld

28

Eigen onderneming

Werkervaringsplaatsen

4
Reeds
begonnen
6 | krachtontour

11

6

In voorbereidend
Overwegen het
traject
ondernemerschap

Bijvoorbeeld
✓ In de thuiszorg (Proteion Thuis, Roermond)
✓ In catering en schoonmaak (Deltion, Zwolle)
✓ In vrachtwagenfabriek (Scania, Zwolle)
✓ In de zorg (Archipel en Zuidzorg, Eindhoven;
en bij Flevoziekenhuis, Almere)

Zwolle

286

begeleidingstrajecten in:
✓ Roermond
✓ Eindhoven
✓ Zwolle
✓ Rotterdam

16 vrouwen krijgen
coaching van buddy’s.
60 deelnemers bezoeken
informatiebijeenkomst bijscholing
Saxion hogeschool.

Rotterdam

13

119 vrouwen in begeleidingstrajecten
5 vrouwen worden
opgeleid tot buschauffeur,
2 vrouwen hebben een OV leerbaan
tot metrobestuurder

Groningen

Trainingen
Bijvoorbeeld
✓ 15 werkzoekende vrouwen volgen in
Rotterdam de training ‘Vrouw en Zaak’
✓ 3 vrouwen doen de Ondernemersacademie Groningen van ROC Noorderpoort
✓ Tientallen vrouwen volgen in diverse
regio’s sollicitatietrainingen

Eindhoven

15 kandidaten voor
werkervaringsplaatsen

67 matches tussen vrouwen en organisaties
op het 040matching diner

130 vrouwelijke ambtenaren

12 plekken voor herintredende vrouwen
om diploma secretarieel medewerker op
MBO3-niveau te behalen

doen mee aan de bijeenkomst

‘maak zichtbaar waar je goed in bent’

Almere

11

Netwerkbijeenkomsten
Bijvoorbeeld
✓ ‘Girls Day’ (Groningen Seaports);
evenement om meisjes en (jonge)
vrouwen enthousiast te maken
voor de technische sector

150 werkzoekenden en 150 werkgevers
ontmoeten elkaar op een banen- en
werkervaringsplekkenbeurs
in november 2015

2 vrouwen krijgen werkervaringsplaats
in het Flevoziekenhuis
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DEAL!InDeRegio

Maatwerk
&aandacht
werkt
‘Kijk naar de kracht
en niet naar de kwetsbaarheid’

Het kenmerk van de 123 deals die
afgelopen twee jaar zijn gesloten, is
dat er zo veel verschillende partijen bij
betrokken waren. Maar liefst 59!
En hoewel de deals divers zijn, hebben
zij altijd hetzelfde doel: meer econo
mische zelfstandigheid voor vrouwen.
Een coördinator bij de gemeente, een
hoofd Communicatie uit het bedrijfs
leven en een onderwijsdirecteur over
hun bijdrage aan KRACHT on Tour in
hun regio.
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Groningen

NIEUWE IMPULS

Michèle Garnier is onderwijsdirecteur (dean) bij
de Academie voor Sociale studies aan de
Hanzehogeschool Groningen. Zij is zeer tevreden
met de aandacht die KRACHT on Tour genereert.
“Het is goed dat dit thema weer op de agenda
staat, want een groot deel van de studenten van nu
heeft geen weet van de ongelijke kansen voor vrouwen in Nederland. Totdat je de cijfers laat zien, de
verhalen vertelt. Dan schrikken ze. Zeker nu, met
de actualiteit rondom vluchtelingen, is aandacht
voor kwetsbare groepen en diversiteit in het algemeen zeer belangrijk. Een van onze mooie deals
is de samenwerking met de NS. In de minor
ondernemerschap ‘Da Vinci’ hebben studenten
onderzocht hoe bij stations bedrijvigheid
en start-ups gestimuleerd kunnen worden voor
(herintredende) vrouwen. Alle vier de groepen
hadden mooie ideeën om het industriële Seinhuis

Groningen

Zwolle

in Groningen, dat nu ongebruikt is, weer nieuw leven
in te blazen. De winnaars
stelden in hun plan ‘Passie
Perron’ voor om het
Seinhuis te gebruiken als
coachruimte, waar vrouwen
uit kunnen vinden wat hun
passie is en aangemoedigd
worden om hun zakelijke
droom na te jagen. Het
mooie was dat ze in die
week ook al subsidiemogelijkheden hadden uitgezocht en contacten hadden
met vrouwen
‘Er zijn nu gelegd
organisatie Jasmijn en met
zoveel actieve Work4Women. De studendealmakers, ten komen uit allemaal verstudierichtingen
samen kunnen schillende
en dat zie je meteen in de
we het verschil rijkdom aan ideeën.”
Ineke van Gent,
maken’ Dealmaker
regiodirecteur van de NS,
Michèle Garnier
is heel tevreden met de
samenwerking. “Het
Seinhuis verdient een
nieuwe bestemming en als we tegelijkertijd vrouwen een duwtje in de goede richting geven, slaan
we twee vliegen in een klap. De studenten hebben
met hun onderzoek gekeken naar de verschillende
mogelijkheden. Nu is het zaak om verder te kijken
naar de haalbaarheid van de voorgestelde plannen.”
Michèle kijkt uit naar de Grande Finale. “Er zijn nu
zoveel actieve dealmakers, samen kunnen we het
verschil maken, juist omdat we uit zoveel verschillende branches komen. Overheden, onderwijs,
bedrijfsleven en onderzoek hebben elkaar hard
nodig. Ik hoop alleen dat de Grande Finale haar
naam geen eer aandoet en een eindpunt is, maar
een nieuwe impuls zal zijn voor nog meer inspirerende coalities!”

Zwolle

MAATWERK

Een jaar geleden ontving Mirjam Doornbusch nog
bijstand en was ze bezoeker van de KRACHT on
Tour-bijeenkomst in Zwolle. “Om eerlijk te zijn
ergerde ik me eraan dat er vooral óver bijstandsvrouwen werd gesproken en niet mét. Terwijl de
vrouwen om wie het gaat, zelf heel goed weten
wat ze nodig hebben.” Mirjam trok na de bijeenkomst de stoute schoenen aan en mailde de wethouder. “Zij vertelde dat ze vrouwen uit de
bijstand wilde halen en daar wilde ik graag over
meedenken. Ik zei haar onder andere dat bijstandsvrouwen veel te makkelijk het stempel
‘kwetsbaar’ krijgen van politici en dienstverleners.
‘Het is fijn
Terwijl een alleenstaande
moeder met vier kinderen
om vrouwen
dezelfde talenten en vaardigmet elkaar
heden aan de dag moet legen met het
gen als een ondernemer met
vier man personeel. Waarom bedrijfsleven
noemen we de bijstandsin contact te
vrouw dan kwetsbaar en de
ondernemer niet? Iederéén is brengen’
kwetsbaar èn krachtig!” Een
Mirjam Doornbusch
lang verhaal kort: Mirjam is
nu coördinator van
KRACHT on Tour bij de
gemeente Zwolle. “Een
heerlijke baan: ik bloei als
vanouds omdat ik mijn
vaardigheden en talenten
weer in kan zetten. En
onze aanpak werkt! Door
KRACHT on Tour zijn we
in de luxe positie om als
gemeente (opleidings)budget
in te zetten. En we kunnen
de tijd nemen om tot de
kern te komen: Welke wensen hebben deze vrouwen?”

»
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Rotterdam

Wat belemmert ze? En hoe kunnen wij als deal
makers ze in hun persoonlijke en professionele groei
ondersteunen? Soms ligt dat in een opleiding, een
andere keer in een werkervaringsplek of coaching.
En we faciliteren in netwerkbijeenkomsten. Dat
zijn geen theekransjes of huilgroepjes, maar constructieve groepen waarmee vrouwen een sociaal en
professioneel netwerk opbouwen. Het belangrijkste
pluspunt van KRACHT on Tour: we leveren maatwerk. Ik vind het zinvoller om eerst goed uit te
zoeken waarom de deelneemsters in de bijstand zijn
geraakt, dan om ze verplicht vijf sollicitaties per
week te laten doen op lukrake banen.”
Mirjam voelt zich als een vis in het water in haar
functie. “Het is fijn om vrouwen met elkaar en met
het bedrijfsleven in contact te brengen, hobbels
weg te nemen en talenten aan te spreken. Doordat
de dealmakers met elkaar hun krachten bundelen
en écht naar de vrouwen luisteren, is er meer actie,
wederzijds begrip en ruimte voor ontwikkeling.
Onlangs zei een van de dealmakers: ‘Het valt me
op dat de vrouwen van jullie project zoveel in huis
hebben. Wat zonde dat daar in al die jaren nooit
gebruik van is gemaakt’. Op zo’n moment weet ik
dat we met elkaar goed op weg zijn.”

‘Een op de
drie vrouwen
heeft geen
idee wat de
gevolgen van
parttime
werken zijn
voor haar
pensioen’
Jacqueline van Wijk
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Rotterdam

JOUW NU EN LATER

Ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen
kan niet in haar eigen onderhoud voorzien, en in
Rotterdam ligt dit percentage nog iets hoger.
Reden genoeg voor de dealmakers om de krachten
te bundelen. Jacqueline van Wijk is hoofd
Communicatie Leven bij Nationale-Nederlanden en
stelt dat de typisch Rotterdamse daadkracht werkt.
“Er is afgelopen jaar veel georganiseerd en wat we
iedere keer weer merken, is dat alleen al de aandacht enorm goed doet. Persoonlijke aandacht door
samen aan de slag te gaan maakt iets los en geeft
vrouwen weer energie. Energie om te werken aan
dat doel, die baan, dat netwerk, die stage of dat
financiële inzicht. Energie om door te gaan, ook als
het lastig is, je beren op de weg tegenkomt of als er
tegenslagen zijn. En of het doel nu klein of groot is,
ieder doel vraagt om (wils)kracht. Samen is dat
makkelijker op te brengen dan alleen.”
Nationale-Nederlanden heeft, onder andere samen
met kenniscentrum Emancipatie Dona Daria, bijeenkomsten georganiseerd om het financieel
bewustzijn van vrouwen te vergroten. Het thema is
‘Jouw NU en LATER’. Jacqueline: “Een op de drie
vrouwen heeft geen idee wat de
gevolgen van parttime werken zijn
voor haar pensioen. Veertig procent
van de vrouwen jonger dan veertig
jaar heeft zelfs nog nooit nagedacht
over inkomsten en uitgaven na hun
pensionering. Gelukkig kunnen we
in de bijeenkomsten veel praktische raad geven. En omdat er met
elkaar open en eerlijk over geld
wordt gesproken, worden taboes
doorbroken en komt er echt meer
inzicht. Een van de vrouwen reageerde op een workshop wel heel
toepasselijk. Ze zei ‘ik ben er rijker
van geworden’.”

HOEISHETNUMETAnnemarieHeidema

‘Mijn tijd komt
nog wel, dacht
ik altijd’
“Als tiener vond ik het niet altijd leuk dat mijn ouders zes dagen per
week aan het werk waren. Ze hadden een eigen keukenzaak en werkten keihard. Het was dus ook een heel bewuste keuze om na de
geboorte van onze kinderen thuis te blijven. Ik zag wat het kostte als
beide ouders aan het werk zijn, zeker met een eigen zaak. Maar ook al
neem je een weloverwogen besluit, het is niet altijd gemakkelijk. Vijf
kinderen opvoeden, een man die veel weg is. Je wereld wordt al snel
klein. Daarom zat ik niet stil en nam bewust in allerlei besturen plaats.
Vaak dacht ik: ‘Annemarie, je hebt nu eenmaal die keuze gemaakt,
jouw tijd komt nog wel.’ En gelukkig is die nu ook aangebroken.

Het was een bewuste
keuze van Annemarie
Heidema om na de
geboorte van haar
kinderen te stoppen
met werken. Wel bleef
ze vrijwilligerswerk
doen; dat heeft haar
jaren later in haar
zoektocht naar werk
enorm geholpen. Nu
heeft ze sinds lange
tijd weer een betaalde
baan. Mede dankzij de
deals van KRACHT
on Tour.

Toen de oudsten het huis uit waren, ben ik gaan netwerken en solliciteren. Maar het viel tegen. Overal was krapte op de arbeidsmarkt. Ik
heb dus lang moeten wachten op de kans mezelf te laten zien. Toen ik
tijdelijk via een werkervaringsplek op de administratie van een GGZinstelling kon werken, wist ik dat dit de weg was die ik wilde inslaan.
Nu ik eraan geproefd had, lonkte de toekomst. Maar hoe? Ik sprak
mijn netwerk op het Alfa-college aan, waar ik al jaren als vrijwilliger
assisteerde bij de lessen voor inburgeraars.
De leidinggevende daar heeft echt haar nek voor mij uitgestoken.
Het Alfa-college sloot net in die tijd via KRACHT on Tour deals met
gemeenten en had aangegeven dat het werkervaringsplaatsen wilde
inrichten, vooral voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ik ben toen voorgesteld, en de directeur zei: ‘Laat haar maar komen’.
Dat was mijn kans. Na drie weken boden ze me al een tijdelijk dienstverband aan. Geweldig! Het ontbreekt mij niet aan eigenwaarde, maar
toch is dit heel belangrijk voor mij geweest. Dat je wordt gewaardeerd
als persoon mét je kwaliteiten en inzet. Mijn advies aan andere vrouwen is dan ook om je netwerk te vergroten, jezelf te laten zien en te
laten zien dat je gemotiveerd bent. Ook al is het onbetaald, ga ervoor.
Ik ben gewoon heel blij dat ik werk. Dat gun ik nog veel meer
vrouwen.”
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HOEISHETNUMETAliceRowaan

‘Het is nooit
te laat om
nieuwe kansen
te pakken’
“Van mijn 18e tot mijn 46e ben ik ziek geweest. Lang wist niemand
wat er aan de hand was. Ik lag altijd in bed, was uitgeput, helemaal
op. Tot ik op een gegeven moment naar de huisarts stapte en vroeg:
‘Is het niet gewoon een depressie?’ Toen de huisarts daar volmondig ‘ja’
op antwoordde, kon ik eindelijk een periode achter me laten en beginnen aan mijn herstel. In stapjes, dat wel. Eerst alleen rechtop zitten,
dan eens drie passen uit bed. Het ging langzaam, maar ik wist dat ik
het patroon moest doorbreken. Actie. Doorzetten. Het staat misschien
symbool voor de rest van mijn leven, maar mijn herstel heb ik voor
namelijk op eigen kracht gedaan. Via internet verdiepte ik me in
depressies en werd ik me bewust van de effecten ervan op mijn leven.
En toen kon ik voor het eerst naar buiten, een wandeling maken.
Ik genoot zo van het feit dat de wereld groter werd.
In die tijd, in de economische crisis, werd mijn man Tjaco ontslagen.
Hij was bijna vijftig en het UWV stelde hem voor de keus om te gaan
solliciteren of een eigen onderneming te beginnen. Hij koos voor het
laatste, en ik ben met hem meegegaan naar de coaching die hem werd
aangeboden. Ik luisterde mee, leerde nieuwe dingen. Mijn bloed ging
sneller stromen. Ik ben zijn boekhouding gaan doen, leerde mezelf om
een website te bouwen, en voor ik het wist had ik een eigen onder
neming: startende ondernemers helpen bij het maken van een website.
Structureren en schrijven, dat zijn mijn talenten en eindelijk kon ik ze
gebruiken! Ik kon me steeds langer concentreren en kreeg meer energie.
Ja, je kunt wel zeggen dat ik mijn eigen re-integratietraject
heb vormgegeven.
Sinds kort maak ik samen met mijn dochter de blog
www.antroposofischleven.nl voor Vrije School-ouders, geïnspireerd op
de antroposofie. Onze samenwerking verloopt heel natuurlijk, we vullen elkaar goed aan. Samen gaan we nu voor een winstgevende organisatie! Tijdens KRACHT on Tour heb ik Milly Lubbers leren kennen.
Samen met haar ben ik workshops gaan geven; iets wat ik nooit eerder
had gedaan. Maar zo leuk! En nu ben ik zelf een voorbeeld voor andere
vrouwen. Mijn ziekte is niet langer mijn kwetsbaarheid, maar ook mijn
kracht. Door mijn ziekte zie ik in wat de waarde van het leven is. Het
is nooit te laat om nieuwe kansen te pakken, je kunt van elk moment
in het leven iets moois maken.”
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Jarenlang was Alice
Rowaan niet in staat
om te werken vanwege
– niet gediagnosti
seerde – zware depres
sies. Van een loopbaan
was eigenlijk geen
sprake. Totdat ze zelf
de impasse doorbrak
waarin ze zat.
KRACHT on Tour gaf
haar het laatste zetje
in de goede richting.

HOEISHETNUMETElenaDmitrieva

‘Terug op de
arbeidsmarkt én
mijn Nederlands
verbeteren’
“Als kind heb ik mijn ouders niet veel gezien, mijn ouders werkten
allebei veel. Dus ben ik grotendeels opgevoed door mijn oma, in
Sint-Petersburg. Ik bewaar warme herinneringen aan Rusland, het is
mijn thuis. Ik ontmoette daar mijn man en we kregen een zoon. Hij
bleek veel extra zorg nodig te hebben. Van mijn salaris betaalde ik de
specialisten, maar we hadden aanvullende zorg nodig en die was duur.
Mijn man was intussen uitgenodigd door een Amsterdams ICT-bedrijf
om in Nederland te werken. We besloten deze emigratie een kans te
geven, ook al was het natuurlijk een grote stap.

De Russische Elena
Dmitrieva besloot thuis
te blijven om al haar
aandacht aan haar kin
deren te kunnen
geven. Het gevolg?
Een kleine sociale
wereld en een achter
stand op de arbeids
markt. De deals van
KRACHT on Tour
boden haar weer
perspectief.

Ik hoopte in Nederland een oplossing te vinden voor de ontwikkelingsproblemen van mijn zoon. Na uitgebreide onderzoeken vonden
we de oorzaak en hield ik mij voornamelijk bezig met zijn begeleiding.
In de jaren erna kregen we nog een zoon die ook extra zorg nodig had
en uiteindelijk besloot ik al mijn aandacht op de jongens te richten.
Natuurlijk, dat vond ik wel eens moeilijk: ik ben afgestudeerd ingenieur
aan de technische universiteit en kon mijn kwaliteiten niet inzetten,
maar er restte mij op dat moment geen andere keus.
Momenteel gaat het heel goed met onze kinderen; de oudste studeert,
de jongste gaat naar een reguliere basisschool. Eindelijk kon ik weer
nadenken over mijn eigen toekomst. Dat viel alleen nog niet mee. In
mijn vakgebied moet je de laatste technieken bijhouden en er zat
gewoon een enorm gat in mijn cv. Wat moest ik doen? Jennifer Daal
van welzijnsorganisatie De Schoor in Almere wees me op de werk
ervaringsplekken in het Flevoziekenhuis Almere op de ICT-afdeling.
Een direct gevolg van de deals van KRACHT on Tour. Dit was mijn
kans en ik pakte ‘m! Ook al is het nog geen volledige baan, het is dé
mogelijkheid om weer terug te keren op de arbeidsmarkt én mijn
Nederlands te verbeteren.
Ik heb het enorm naar mijn zin, maar moet soms nog een beetje wennen aan de cultuurverschillen. Een leidinggevende met ‘je’ aanspreken
blijft lastig, maar ik heb mijn draai gevonden. Dat ik nu weer echt aan
mezelf toekom, heeft er ook toe geleid dat ik weer wil gaan studeren.
Dat gat in mijn cv, dat dicht ik!”
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Tijdens KRACHT on Tour
maakten we van veertien
vrouwen een filmportret,
zij waren heuse rolmodellen.
De filmpjes over hun vaak
roerige levens en sterke
eigenzinnige keuzes inspi
reerden veel vrouwen.
Een paar van de mooiste
uitspraken.

“Met steun van mijn moeder,
mijn beste vriendin en de
stichting ‘Jasmijn Werkt’
kreeg ik de kans om weer te
gaan studeren. Wat een
energie kreeg ik daarvan.
Nu studeer ik een dag in de
week en werk ik vier dagen
in de week als secretaresse
op de Rijksuniversiteit
Groningen. Als ik daar de
kamer binnenloop, voel ik me
vrolijk. Alle haast verdwijnt.
Natuurlijk is het soms pittig:
een hele dag werken en thuis
twee drukke kinderen die om
aandacht vragen. Maar ik
weet dat er altijd weer een
nieuwe dag met nieuwe
kansen komt.”
Dalys Valdez – Groningen

“Het was met hangen en
wurgen en ik moest veel met
potjes schuiven, maar het
lukte: ik ging weer studeren.
Daarnaast werkte ik als
kraamhulp. Het was pittig,
maar ik dacht: als ik het nu
niet doe, doe ik het nooit.
Ik heb actief studiefondsen
benaderd, want die komen
niet vanzelf naar je toe.
Op moeilijke momenten
haalde ik de kracht uit mijn
kinderen. Ik wilde een goede
toekomst voor ons samen.”

“Tegen mijn consulent zei ik:
‘Ik wil wat doen én mijn gezin
kunnen onderhouden.
Ondersteun mij daarbij’.
Er volgde een oriëntatie
traject. Dat deed ik zo fana
tiek, dat ze niet om me heen
konden. De gemeente zag
mijn motivatie om meer te
willen dan leven op
bijstandsniveau. Ik mocht
gaan studeren. Mijn adagium
in die tijd was: ‘Ik wil nooit
meer afhankelijk zijn van een
man’. Dat heb ik in de loop
van de tijd genuanceerd. Ik
wil niet meer afhankelijk zijn
van een man. Ik wil een man
als partner, niet iemand die
mij financiert.”
Cilla Ezerman – Roermond

Corina Schaap – Almere

“Ik ben naast de bijstand altijd
dingen blijven ondernemen. En het
heeft me ver gebracht: na een aantal
opleidingen werk ik nu als ambu
lant begeleider in de zorg. De laatste
jaren kom ik steeds meer aan
mezelf toe en heb ik een nieuwe,
lieve vriend. Het voelt alsof ik nu
pas aan het begin sta. Als je mij
over vijf jaar de hand schudt, schud
je die van een directeur. Dat geef ik
je op een briefje.”
Birsen Tas – Zwolle

MEER VERHALEN VAN INSPIRERENDE MENSEN? WWW.KRACHTONTOUR.NL

INTERVIEWHoofdgastAnnemarieVanGaal

‘Van
knokken
word je
sterker’
Financiële onafhankelijkheid stelt
je in staat om je eigen keuzes te
maken. Dat is de overtuiging van
Annemarie van Gaal, ondernemer
en televisiepersoonlijkheid. “Geld is
belangrijk; eigenlijk draait alles om
geld. Veel meer dan je denkt.”

»
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‘Zorg alsjeblieft
voor een financieel
onbezorgd leven,
zodat je je eigen
beslissingen kunt
nemen’
In 2013 werd Annemarie van Gaal genomineerd
voor de Joke Smit-prijs, vanwege haar inzet om
financiële bewustwording bij een breed publiek te
stimuleren. Annemarie: “Ik won de prijs niet, maar
ik zag de nominatie wel als een enorme opsteker.
Nu ben ik gevraagd als hoofdgast voor de Grande
Finale van KRACHT on Tour. Ik vind dat een
grote eer.”
Annemarie pakt dit podium graag. “Financiële
onafhankelijkheid is mijn stokpaardje. En echt, je
hoeft niet ultiem rijk te zijn, maar zorg alsjeblieft
voor een financieel onbezorgd leven, zodat je je
eigen beslissingen kunt nemen. Ik zie te veel
armoede bij vrouwen die jarenlang niet in zichzelf
hebben geïnvesteerd, niet hebben gewerkt of zijn
blijven hangen in kleine baantjes. Ik zie ook vrouwen die eigenlijk bij hun partner weg willen maar
bang zijn om in de goot te belanden. En die dus
vanwege het geld de relatie doorzetten terwijl er
geen liefde meer is. Hiermee zet je je leven
‘on hold’. Doodzonde, het is immers jouw leven.
Het is geen romantisch beeld dat ik hier schets,
maar zo is het vaak wel: trouwen gaat over liefde
en scheiden gaat over geld.”
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ZAKGELD
Annemarie komt uit een traditioneel gezin: vader
werkte, moeder was thuis met de kinderen. Hoewel
het haar dus niet met de paplepel werd ingegoten
dat zij later haar eigen kostje moest gaan verdienen,
kreeg ze wel de boodschap mee dat niets voor niets
was. “Mijn vader kocht ooit eens een nieuw foto
toestel, en ik wilde het oude toestel graag hebben.
Dat mocht, maar hij wilde er wel 25 gulden voor
hebben. Een godsvermogen natuurlijk, als je vijftig
cent zakgeld per week krijgt. Ik heb toen alles op
alles gezet om dat bedrag zo snel mogelijk bij
elkaar te sprokkelen. Ik deed zelfs mee aan een
wedstrijd om een nieuwe naam voor een zwembad
te verzinnen. Gelukkig won ik, en met het prijzengeld had ik al de helft van het bedrag bij elkaar. En
hoeveel moeite ik er ook voor deed; mijn vader
zakte niet met z’n prijs, hoor. Ik heb er echt voor
moeten knokken.”

GELD-ANALFABETISME
Annemarie is nauw betrokken bij het programma
‘Een dubbeltje op z’n kant’. Dat wordt al jarenlang
uitgezonden door RTL4. Als coach neemt zij iedere
keer een gezin op sleeptouw dat in de financiële
problemen zit. “We zetten iedere uitzending mensen die in de schulden zitten weer op de rit, maar ik
hoop natuurlijk dat kijkers thuis op de bank ook in
actie komen. Dat ze een kasboekje gaan bijhouden,
zich verdiepen in de hypotheek, dat geld een
gespreksonderwerp wordt. Ik vind het geld-analfabetisme in Nederland zorgelijk. Terwijl je met wat
meer overzicht en inzicht de meeste problemen
juist kunt voorkomen. Het is net als met afvallen.
Die drie kilo teveel lijn je nog wel weg, maar als je
aan dertig kilo overgewicht zit, is de oplossing niet
meer zo simpel.”

ANNEMARIE VAN GAAL (1962) IS ONDERNEMER, INVESTEER
DER EN TELEVISIEPERSOONLIJKHEID. VOOR HET GROTE
PUBLIEK IS ZIJ VOORAL BEKEND DOOR HAAR BIJDRAGE AAN
HET TELEVISIEPROGRAMMA ‘EEN DUBBELTJE OP Z’N KANT’
(RTL4). OOK IS ZIJ REGELMATIG DAGVOORZITTER OF SPREKER
OP CONGRESSEN. BEWUSTWORDING IN FINANCIËLE ZAKEN IS
HET CENTRALE THEMA IN DE BOEKEN DIE ZIJ DE AFGELOPEN
JAREN SCHREEF, ZOALS ‘FINANCIËLE WORKOUT’, ‘EEN DUBBEL
TJE OP Z’N KANT’ EN ‘WINST’. DE AMSTERDAMSE BURGEMEES
TER VAN DER LAAN HEEFT ANNEMARIE OPGESTELD IN ZIJN
‘ELFTAL TEGEN ARMOEDE’. IN DE JAREN NEGENTIG ZETTE ZIJ
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE UITGEVERIJ VAN RUSLAND
OP. SINDS 2000 WOONT EN WERKT ANNEMARIE WEER
IN NEDERLAND.

‘Je moet ergens
klein beginnen,
maar probeer
wel altijd groots
te denken’
SCHOUDERS ERONDER
Knokken is een woord dat Annemarie vaak
gebruikt, zij zegt het bijvoorbeeld tegen de kandidaten in ‘Een dubbeltje op z’n kant’: ‘Je moet
knokken om er weer bovenop te komen’. ‘Kom van
die bank af en doe iets’ is ook zo’n uitspraak die
regelmatig voorbij komt. Annemarie: “Ik mis bij de
stellen in het programma vaak de spirit, dat gevoel
van ‘we zetten samen de schouders eronder’.
Natuurlijk zitten er enorm schrijnende gevallen
tussen, door pech of ziekte; dat maakt geldproblemen nog complexer en uitzichtlozer. Maar oplossingen komen nooit vanzelf, bij niemand. Je zult toch
echt zelf in actie moeten komen.”
Volgens Annemarie hebben veel mensen al wel
allerlei acties ondernomen om te bezuinigen. “Maar
zelden zijn ze op het idee gekomen om meer te gaan
werken. Terwijl dat juist zoden aan de dijk zet. En
ja, fulltime werken kan best pittig zijn als je dat niet
gewend bent. Maar geloof me, fulltime in de schulden zitten is veel erger dan fulltime werken.”

»
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‘Trouwen gaat
over liefde en
scheiden gaat
over geld’
GLOEILAMPMOMENTJE
Het klinkt allemaal makkelijk uit de mond van de
succesvolle ondernemer die zelf geen geldzorgen
kent. “Ik begrijp dat mensen wel eens over mij
denken: ‘Zij heeft makkelijk kletsen’. Ik heb inderdaad mijn spreekwoordelijke schaapjes op het
droge. Maar dat is pas de laatste jaren zo. Ik heb
jarenlang ieder dubbeltje drie keer om moeten
draaien, bijvoorbeeld toen ik in Moskou werkte. Ik
kwam daar met niets, ging een onafhankelijke uitgeverij opzetten, had jonge kinderen en ik moest
alles zelf uitvinden. Ik heb er serieus voor moeten
knokken. Maar dat geeft ook kracht. Als je nooit
tegenslag hebt gekend, nooit ergens voor hebt
moeten vechten, nooit een grens hebt moeten
slechten, hoe bouw je dan kracht op? Van knokken
word je sterker.”

‘Fulltime in de
schulden zitten is
veel erger dan
fulltime werken’
18 | krachtontour

Ze herinnert zich nog heel goed dat ze in Moskou
een dag vol tegenslagen had. “Ik kreeg een naar
telefoontje, er zat een paar honderd man personeel
in een feestzaal op me te wachten, iets werd afgezegd… Ik zat echt met m’n handen in het haar.
Maar op zo’n moment kun je kiezen: of je gaat
jammeren dat het allemaal te veel is, of je komt in
actie. Ik deed het laatste. Nu weet ik: ik kon die
crisis handelen, dus ik kan alles aan. Voor mij is het
echt een gloeilampmomentje geweest. Ik roep dat
moment nog steeds op als het even tegenzit. Ik
weet nu: mij krijg je niet zo snel omver. Ik geloof
dat die daadkracht in iedereen zit, je moet ‘m alleen
wel gebruiken. Bouw dus van die gloeilamp
momentjes op, die geven je kracht.”

‘Laat eens
wat ballen
vallen’
KLEIN BEGINNEN, GROOTS DENKEN
Voor vrouwen die nu in het oog van de storm zitten, zoals bijvoorbeeld werkende moeders, heeft
Annemarie belangrijke tips. “Laat eens wat ballen
vallen. Is je kind op 6 oktober jarig, maar is dat
voor jou net een drukke periode? Vier het dan alsjeblieft een paar weken later. Maak het jezelf gemakkelijk en leg jezelf niet zoveel druk op; bestel een
taart, gebruik voorgedrukte uitnodigingskaartjes,
schakel een vriendin in, laat de boodschappen
bezorgen. Niet alles hoeft nu en niet alles
hoeft perfect.”
Voor vrouwen die van baan willen veranderen of
voor zichzelf willen beginnen, heeft Annemarie ook
een advies: “Maak er een project van en begin niet
lukraak met iets. Probeer via een uitzendbureau
eens een paar verschillende banen en ontdek welk
werk je energie geeft. Waarvan gaat je bloed sneller
stromen? Met verschillende ervaringen kun je beter
richting geven aan je plannen. Je moet ergens klein
beginnen, maar probeer wel altijd groots te denken.
En soms lukt iets niet. Neem dat vooral luchtig op,
want een tegenslag is geen ramp. Niet alles is definitief. Ik had tien jaar geleden ook niet kunnen
bedenken waar ik nu zou staan.”

HOOFDGASTENInDeRegio
Iedere regiobijeenkomst had
zijn eigen inspirerende hoofdgast.
Wie waren dat ook alweer?

ROERMOND

EINDHOVEN

Zij waren
erbij
Ria Joosten
Directeur catering- en
evenementenbedrijf

ZWOLLE

“Door bijeenkomsten
als KRACHT on Tour
kunnen vrouwen
beseffen dat zij in alle
omstandigheden de
verantwoordelijkheid
voor hun eigen
bestaan moeten kun
nen dragen.”

ROTTERDAM

Jan Kooijman
Acteur en presentator

“Ik denk dat je er een
leuker mens van wordt
als je je ontwikkelt en je
talenten ontdekt. Doen
wat je het allerliefste
doet, dat is onbetaal
baar”

Marlies Dekkers
Ondernemer en lingeriekoningin

“MANNEN WILLEN
EEN KETEN, VROUWEN
BEGINNEN ‘EEN
WINKELTJE’. NIET
DOEN! DENK GROOT EN
PAK JE PLEK. IEDERE
VROUW KAN HET
VERSCHIL MAKEN!”
Ellen ten Damme
Muzikant en actrice

Nazmiye Oral
Schrijfster en actrice

“MENSEN DIE WETEN
WAT ZE WILLEN,
WETEN WAT ZE TE
DOEN STAAT EN DE
MOED HEBBEN
DAAR VORM AAN TE
GEVEN, ZIJN
ONWEERSTAAN
BAAR”

ALMERE

GRONINGEN

“Het lijkt me
helemaal niet fijn
om in een afhan
kelijke positie te
zitten. Ik denk
dat hoe gelijk
waardiger de
financiële situatie
is, hoe gelijk
waardiger de
relatie.”
Heleen van Royen
Auteur

NIETS GEEFT ZO’N FIJN GEVOEL
ALS FINANCIEEL ZELFSTANDIG
ZIJN. EN ALS JE DAN WEL VOOR
DIE AFHANKELIJKHEID KIEST,
MAAK DAN IN IEDER GEVAL
GOEDE AFSPRAKEN, WANT JE
WEET NOOIT HOE HET LEVEN
LOOPT.”
krachtontour | 19

ARTIKELWieWasJokeSmit

Een gedreven feministe met een groot rechtvaardigheidsgevoel

‘ZUSTERS, WEEST
MOEDIG, SCHERPZINNIG,
EENDRACHTIG’

© Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP
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Joke Smit zet zich in haar korte leven – zij wordt slechts 48 jaar – met hart en
ziel in voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Haar artikelen en ideeën
worden gezien als het begin van de tweede feministische golf. Wat was haar
achtergrond? Wat dreef haar en waarom werd juist zíj het symbool van
deze stroming?

VERANTWOORDELIJKHEIDS
GEVOEL
Joke Smit komt op 27 augustus 1933
in Utrecht ter wereld als oudste van zes
kinderen, in een nederlands-hervormd
gezin. Dan is de basis voor haar latere
leven eigenlijk al gelegd. Het feit dat zij
de oudste is en de calvinistische over
tuiging van haar ouders zorgen voor
een sterke maatschappelijke betrok
kenheid en een groot verantwoordelijk
heidsgevoel. Joke is een goede
studente, doet eindexamen aan het
Christelijk Gymnasium in Utrecht en
gaat daarna Frans studeren. Tijdens
haar studie maakt zij kennis met het
feministische gedachtengoed van
onder meer Simone de Beauvoir. Dit
sterkt Joke in haar prille feministische
ideeën. Die worden vervolgens gevoed
door de verhalen van haar moeder, die
lesgeeft op de huishoudschool. Veel
leerlingen van die school worden vol
gens Joke enkel opgeleid tot echt
genote, huisvrouw en moeder.

EIGEN KOERS
Op 15 mei 1956 trouwt Joke met
Constant Kool, een leraar wiskunde.
Ze ziet in hem een bondgenoot, een
kameraad. Biografe Marja Vuijsje:
“Joke en Constant hadden geen
gepassioneerd huwelijk, maar schreven
elkaar wel brieven over wat de liefde
tussen mannen en vrouwen in moest
houden.” Na het doctoraalexamen
wordt zij lerares Frans in het middel
baar onderwijs. Hier ervaart ze van
nabij dat meestal vrouwen de banen
met weinig perspectief krijgen. In 1961
krijgen Constant en Joke hun eerste

kind: Lieuwe. Voor haar promotie ver
trekt zij vervolgens voor een half jaar
met haar jonge zoon naar Parijs. Daar
begint zij met freelance journalistiek
werk, onder andere als recensent van
de NRC en Het Parool. Van 1962 tot
1967 is zij tevens redacteur van het
literair tijdschrift Tirade. In 1964 wordt
dochter Elisabeth geboren, een onge
pland maar zeer gewenst kind.
Joke vaart zowel in haar werk als per
soonlijk haar eigen koers; zij is geen
oermoeder en zit niet klaar met koekjes
bij de thee, maar werkt – op haar flatje
in Slotervaart – hard aan haar artikelen.
In die tijd is zij verontwaardigd over van
alles. Ze heeft ‘per week minstens één
grote woede', zegt ze in een interview.

Zelfs de Fabeltjeskrant maakt haar
boos, omdat daarin de vrouwelijke
dieren ‘domme snaters’ zijn.

HET ONBEHAGEN BIJ DE VROUW
In november 1967 schrijft Joke, aan
gespoord door haar collega en latere
vriendin Hedy d’Ancona, ‘Het onbeha
gen bij de vrouw’ in het culturele tijd
schrift De Gids. Dat is hét artikel
waarmee zij de geschiedenis in gaat.
Ze schrijft daarin heel concreet over
haar eigen ervaringen, bijvoorbeeld
over de ongelijkheid die zij ervaart in
haar huwelijk. In haar pamflet stelt ze
veel veranderingen voor op het gebied
van belastingwetgeving, kinderopvang,
zelfbeschikkingsrecht bij abortus en

VOLGENS JOKE WORDEN OP
DE HUISHOUDSCHOOL VROUWEN
ALLEEN OPGELEID TOT ECHTGENOTE,
HUISVROUW EN MOEDER.
VIJFURIGE WERKDAG
HET IDEAAL VAN JOKE SMIT WAS DAT ZOWEL MANNEN ALS VROUWEN VIJF UUR
PER DAG WERKEN. DAN ZOU IEDEREEN HET HEBBEN VAN KINDEREN GOED KUN
NEN COMBINEREN MET ‘EEN VOLWAARDIGE WERKKRING’. HET IS EEN STEEDS
TERUGKEREND THEMA IN HAAR ARTIKELEN. MOMENTEEL IS ER IN ZWEDEN EEN
BEWEGING GAANDE WAARBIJ STEEDS MEER BEDRIJVEN OVERGAAN TOT EEN ZES
URIGE WERKDAG, SOMMIGE ZELFS MET BEHOUD VAN HET LOON VAN EEN ACHT
URIGE WERKDAG. HET RESULTAAT: DEZELFDE PRODUCTIVITEIT, WERKNEMERS DIE
ZICH GELUKKIGER EN GEZONDER VOELEN EN MINDER ZIEKTEVERZUIM.

»
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‘ZIJ DACHT VOORAL IN
TERMEN VAN GELIJKHEID,
KAMERAADSCHAP EN ECHTE
LIEFDE TUSSEN MANNEN
EN VROUWEN’
NALATENSCHAP

© Angelo Goedemondt. (Collectie IAV Atria, kennisinstituut voor emancipatie
en vrouwengeschiedenis)

gelijkheid van vrouwen en mannen
op het gebied van zorg en werk.
‘Het onbehagen bij de vrouw’ is het
startschot voor de tweede feministi
sche golf in Nederland. Marja Vuijsje:
“Joke was geen revolutionair. Zij dacht
vooral in termen van gelijkheid, kame
raadschap en echte liefde tussen man
nen en vrouwen.” Het artikel roept veel
herkenning op bij andere vrouwen,
zoals bij Marijke Oort: "Ik las het stuk in
De Gids. Alles wat ik op een onduide
lijke manier had gevoeld, stond daar
glashelder in. Een schok van herken
ning. Het was bevrijdend om te merken
dat ik niet de enige was die het gevoel
had dat er iets aan schortte.”
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In november 1979 krijgt Joke als
bekroning voor haar gehele werk de
eerste Annie Romein-prijs, een onder
scheiding van het feministische maand
blad Opzij. Zij is daar heel trots op en
beschouwt het als een bewijs van het
nut van haar strijd. Als Joke in septem
ber 1980 hoort dat zij ongeneeslijk ziek
is, wil zij nog zo veel mogelijk ideeën
vastleggen. Zij stemt daarom toe in het
maken van een filmportret van haar
voor het VARA-televisieprogramma
‘Kijk Haar’. In haar laatste maanden
schrijft zij artikelen over de gevaren van
de middenschool voor de gelijke kan
sen van meisjes, over de strategie van
de vrouwenbeweging en over het
nieuw-socialisme. Marja Vuijsje:
“Ze vond de sociaaldemocratie een
gepasseerd station. Haar partij,

MAN VROUW MAATSCHAPPIJ
SAMEN MET PARTNER IN CRIME
HEDY D’ANCONA RICHT JOKE SMIT
IN 1968 MAN VROUW
MAATSCHAPPIJ (MVM) OP. HET
BIJZONDERE IS DAT – IN TEGEN
STELLING TOT DE MEER ACTIVISTI
SCHE DOLLE MINA’S – MVM DE
AANWEZIGHEID EN ACTIVITEITEN
VAN MANNEN NIET UITSLUIT.
MANNEN ZIJN IMMERS OOK
GEWOON LID VAN DE ‘MAAT
SCHAPPIJ’. JOKES OVERTUIGING IS
DAT GEËMANCIPEERDE VROUWEN
‘WE’ MOETEN LEREN ZEGGEN IN
PLAATS VAN ‘ZE’.

de PvdA, moest zich richten op
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Ze was met iets heel groots bezig,
voor haar gevoel.”

ZUSTERS, WEEST MOEDIG
Met haar drang tot het analyseren van
haar eigen leven, de maatschappij en
andere mensen maakt ze het zichzelf
en haar directe omgeving niet gemak
kelijk. Ze heeft haast, is streng en resul
taatgericht. Op 19 september 1981
overlijdt Joke Smit, slechts 48 jaar oud.
Op de rouwkaart en op haar grafsteen
staat achter haar naam: Feministe.
Daaronder laat zij de oproep beitelen:
‘Zusters, weest moedig, scherpzinnig,
eendrachtig’.

EMANCIPATIE DOOR POLITIEKE SAMENWERKING
ANDERS DAN VEEL ANDERE FEMINISTES PLEIT JOKE SMIT VOOR SAMENWERKING
MET POLITIEKE PARTIJEN EN VAKBONDEN. ZE WAS VOORTDUREND UIT OP HET
SLUITEN VAN COALITIES. IN 1970 NEEMT ZE ALS ENIGE VROUW IN DE PVDAFRACTIE ZITTING IN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD. HET WORDT EEN FIASCO,
VOORAL OMDAT ZE HAAR FEMINISTISCHE IDEEËN ER NIET KWIJT KAN. “DE RAADS
VERGADERING IS EEN APENROTS, WAAR DE VOORNAAMSTE BEZIGHEID VAN DE
MANNETJES IS OM DE PIKORDE VAST TE STELLEN”, STELT ZIJ IN HAAR AFSCHEIDS
REDE. HAAR GELOOF IN DE POLITIEK ALS MIDDEL OM DE EMANCIPATIE VAN VROU
WEN TE BEWERKSTELLIGEN, VERLIEST ZE ECHTER NIET. MET HAAR ARTIKELEN
WEET ZE SUCCESVOL INVLOED UIT TE OEFENEN OP HET PARTIJPROGRAMMA VAN
DE PVDA.

Bronnen: interview Marja Vuijsje, biografie 'Joke Smit', Marja Vuijsje,
artikel Jeroen de Wildt 'Een biografische schets van Joke Smit' (1984).

Vlak
voor haar
overlijden
voltooide
Joke Smit
dit nog
altijd actuele
gedicht.

Er is een land waar
vrouwen willen wonen
Er is een land waar vrouwen willen wonen
Waar vrouw-zijn niet betekent: tweederangs en bang en klein
Waar vrouwen niet om mannen concurreren
Maar zusters en gelieven kunnen zijn
Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen
Maar paspoort zijn naar wijsheid, aanzien, ’s werelds raadsvrouw zijn
Waar jonge vrouwen dus een leven voorbereiden
Waarin zij veertig, zestig, tachtig zullen zijn
Er is een land waar vrouwen willen wonen
Waar onrecht niet als een natuurgegeven wordt beschouwd
Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één sekse
En niet vanzelf een man de leiding houdt
Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw
Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk
Waar allen zorgen voor wie hulp behoeven
En ’t brood verdienen met maar vijf uur werk
Er is een land waar mannen willen wonen
Waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd
Waar niemand wint ten koste van een ander
En man-zijn ook betekent: zorgzaamheid
Waar angst en rouw niet weggemoffeld worden
Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn
Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten
Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn
Er is een land waar mensen willen wonen
Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd
Waar zwakken met respect benaderd worden
En vreemdelingen niet meer gekleineerd
Waarin geweld door niemand meer geduld wordt
Waar allen kunnen troosten als een mens ten onder gaat
Dat is het land waar mensen willen wonen
Het land waar de saamhorigheid bestaat
Joke Smit
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PRIJSWINNAAR2013KirstenVanDenHul

VAN
SLEUTELKINDtot
empowermentpremier
KIRSTEN VAN DEN HUL,
WINNAAR JOKE SMIT-PRIJS IN 2013

In 2013 ging de Joke Smit-prijs naar 
Kirsten van den Hul. Of haar moeder
Lucie Harkema trots was? “Trots?
Ik was beyond trots op haar. Met alleen
het woord ‘trots’ doe je mijn gevoel tekort.”
Nu de prijs aan iemand anders wordt
overgedragen, is het tijd voor een goed
gesprek met moeder en dochter. Over
Joke Smit, over dromen en ambities en
over vrouwelijk leiderschap.
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‘Bij de
pakken
neerzitten
was geen
optie’
Niet dat de pamfletten van Joke Smit vroeger op
de salontafel lagen, maar Lucie Harkema was wel
degelijk actief in de vrouwenbeweging. De voormalig docent en conrector in het volwassenenonderwijs
gaf onder andere VOS-cursussen. Lucie: “Die zorgden ervoor dat vrouwen zich konden oriënteren op
de arbeidsmarkt en opleidingen. En ik heb onder
andere nog aan een boek meegewerkt over emancipatie, dat landelijk werd verspreid.”
Als Lucie het boek toont, grist Kirsten het uit de
handen van haar moeder. “Moet je de foto op de
voorkant zien: een schoolplein met alleen maar
moeders. Nu zou de foto niet wezenlijk anders
zijn.” Waarmee Kirsten maar wil zeggen dat we de
afgelopen dertig jaar nauwelijks iets zijn opgeschoten. “Op bepaalde punten zijn we er juist slechter
aan toe,” stelt ze. “Hedy d’Ancona en Joke Smit
hoefden destijds vast niet uit te leggen waarom ze
feminist waren. Als ik me daarover uitspreek, vragen mensen ‘of de emancipatie nou niet eens klaar
is’ of ‘waar ik me nog druk over maak’. Veel vrouwen zitten vast in de illusie van de vrije keuze. Op
papier kan alles en juridisch is er veel verbeterd,

‘Iedereen
krijgt
tegenslag.
Het gaat
erom dat
je weer
opstaat.’
maar maatschappelijk gezien en in de hoofden van
sommige mannen en vrouwen zijn we nog niet veel
opgeschoten.” Lucie vult aan: “Ook op andere
gebieden heb ik het gevoel dat we stappen terug
zetten. Ik ben twee keer bij KRACHT on Tour
geweest en daar sprak ik veel vrouwen. En wat ik
iedere keer weer hoorde, is dat ze cursussen en
proeftuinen missen, zeg maar zoals wij volwasseneneducatie destijds aanboden. Zo’n KRACHT-dag
is fantastisch natuurlijk, maar hoe gaan we de dag
erna weer verder? Ik begrijp dat er met de deals
goede stappen worden gezet. Ik hoop echt dat die
trajecten werken.”
SLEUTELKIND
Kirsten woonde alleen met haar moeder in
Bathmen, bij Deventer. Lucie: “Mijn huwelijk liep
vlak na de geboorte van Kirsten spaak. Ik had het
niet zien aankomen en was natuurlijk enorm van
streek, maar bij de pakken neerzitten was geen
optie. We spraken af dat hij financieel zou bijdragen aan de opvoeding van Kirsten, maar ik wilde
geen cent partneralimentatie krijgen. Ik wilde het

»
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‘Spreek je dromen
uit. Zo nodig je
andere mensen uit
om jou te helpen bij
het verwezenlijken
van die droom.’

‘Niets komt
vanzelf’
per se zelf doen. Destijds was ik sociaal werker,
maar ik heb me laten omscholen tot docent. Werk
in het volwassenenonderwijs kon ik namelijk makkelijker combineren met de zorg voor Kirsten. Het
was altijd puzzelen hoor, want kinderopvang was er
nog niet in ons dorp.”
Kirsten: “Ik weet nog wel dat andere moeders me
soms weemoedig nastaarden; ik was ‘dat arme
kind’. Een sleutelkind, zo noemden ze dat, maar ik
heb me nooit arm of alleen gevoeld. Ik had eerder
medelijden met andere kinderen, met altijd maar
zo’n moeder met thee en bemoeienissen. Mijn moeder kwam na een dag werken thuis met enthou
siaste verhalen!” Kirsten heeft nooit gevoeld dat
haar moeder veel afwezig was door haar werk. “Ze
was ook gewoon klaar-over en hielp met sportdagen.
Later heb ik nog wel eens gevraagd hoe ze dat nou
deed. Maar ik weet nu ook: de drukste mensen
hebben vaak de meeste tijd.”
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EMPOWERMENTPREMIER
Tijdens de KRACHT on Tour-reeks was Kirsten
niet alleen ambassadeur en presentator, maar ook
workshopleider. Samen met Petra Stienen nodigde
ze mensen uit om hun dromen te delen. “Als je je
dromen uitspreekt, maak je ze concreet, het zorgt
voor beweging. Bovendien nodig je andere mensen
uit om jou te helpen bij het verwezenlijken van die
droom. Ik heb mijn dromen en ambities altijd
gedeeld en ik ben ervan overtuigd dat het me heeft
geholpen. Als ik nooit had uitgesproken dat ik
ervan droomde de VN toe te spreken, had mijn
vriendin Arzu mij vast niet de vacature voor VN
Vrouwenvertegenwoordiger doorgestuurd, waar ik
natuurlijk meteen op heb gesolliciteerd. En ik werd
het nog ook!”
Een andere grote droom van Kirsten is dat ze graag
de eerste vrouwelijke minister-president wil worden, en die ambitie steekt ze niet onder stoelen of
banken. “Daar wordt soms lacherig over gedaan,
maar ik denk dat je in de politiek een wezenlijk
verschil kan maken.” Hoe wil zij in 2040 herinnerd
worden? Kirsten glimlacht om de vraag en denkt
heel even na. “Als de empowermentpremier, de premier die mensen geïnspireerd heeft, die een verandering in gang heeft gezet. Mijn handen jeuken; er
wordt zoveel talent en kennis verspild, groeperingen en sectoren werken als eilanden, los van elkaar.
Doodzonde, ik wil ze samenbrengen, de vertaler
zijn, de verbinder. We hebben te veel uitdagingen
in deze wereld. Die moeten we met elkaar oplossen.
En ik ben ervan overtuigd dat daar vrouwelijk
leiderschap voor nodig is.”

‘Mijn handen
jeuken; er wordt
zoveel talent en
kennis verspild,
groeperingen en
sectoren werken
als eilanden, los
van elkaar.
Doodzonde’ »
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‘De drukste
mensen
hebben vaak
de meeste
tijd’
DURF TE DROMEN
De toekomstige empowermentpremier wil ook vóór
haar ambtstermijn een inspiratiebron zijn en
gebruikt daar graag dit podium voor. “Kijk, ik lijk
misschien voor sommigen een zondagskind; ik ben
gezond en gezegend met een goed stel hersens en
ik prijs mij gelukkig met een stimulerende en fijne
moeder. Maar vergeet niet, ik heb er ook gewoon
hard voor moeten werken, net als ieder ander. Niets
komt vanzelf. Ik heb m’n opleidingen gevolgd,
kansen gecreëerd en ze gepakt als ze zich voordeden,
ik ben uitdagingen aangegaan. En ook ik heb
slechte perioden meegemaakt, zo slecht dat ik op
een gegeven moment met niet meer dan een tas en
een blauw oog op straat stond. Alleen. Geloof me,
iedereen krijgt tegenslag. Het gaat erom dat je
weer opstaat.” Lucie valt Kirsten bij. “Na mijn
scheiding ging ik door een diep dal en later kreeg
ik een burn-out. Dat zijn forse deuken in het leven,

‘Zet jezelf bovenaan
je prioriteitenlijst.
Weet dat je veel meer
kunt dan je denkt’
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maar dat betekent niet dat je leven over is. Durf
weer te dromen, onderneem iets, ook de kleinste
stap in de goede richting is een stap.” Kirsten: “Ik
heb m’n dromen kunnen realiseren. Iedereen kan
dat, door jezelf bovenaan de prioriteitenlijst te zetten.
Het is nooit te laat, wat voor crisis je ook meemaakt.
Weet: je kunt veel meer dan je denkt.”
HET PODIUM PAKKEN
Lucie is dus beyond trots op haar dochter, maar
Kirsten was zelf ook zeer content toen zij de Joke
Smit-prijs kreeg. “Op je 37e een oeuvreprijs krijgen,
dat is wel heel cool. En ik was ook heel blij met het
juryrapport. Daarin stond dat ik gekozen was vanwege mijn inzet als ‘aansprekend ambassadeur met
een duidelijke visie op vrouwenemancipatie, waarin
vrouwen én mannen een rol spelen’. Dat is precies
wat ik probeer te bereiken.”
Kirsten hoopt dat zij het stokje door mag geven
aan iemand die net zo betrokken is. “Er is nog veel
te winnen op dit gebied en we missen iemand als
Joke Smit. Haar bevlogenheid, haar visie en tegelijkertijd haar praktische daadkracht waren groots.
We zijn haar met z’n allen heel veel verschuldigd.
Ik hoop dat de volgende winnaar ook weer het
podium pakt en een breed publiek kan bereiken.
Net als Joke Smit dat deed en net zoals ik dat
iedere dag weer probeer. En ik zal haar of hem
helpen waar ik kan.”

JURYEvenVoorstellen

Tientallen
inzendingen
VOOR DRIEKOPPIGE JURY
Zowel voor de tweejaarlijkse
Joke Smit-prijs als voor de
Aanmoedigingsprijs zijn weer tientallen
inzendingen binnengekomen. Dat
betekent dat emancipatie leeft en dat
er veel mensen en organisaties werken
aan de stimulering van economische
zelfstandigheid van vrouwen. De jury
bestaat dit jaar uit CEO PostNL
Herna Verhagen, journalist en auteur
Jeroen Smit en Leontine van den Bos,
hoofdredacteur van Margriet. Wat
hebben zij met het onderwerp en
hoe wegen zij al die inspirerende
inzendingen?

»
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HERNA VERHAGEN CEO POSTNL

‘Ik geloof
in de kracht
van passie’

JURYVOORZITTER HERNA VERHAGEN
WERKT SINDS 1993 BIJ POSTNL EN IS DAAR
SINDS 2012 CEO. ZIJ IS DE ENIGE
NEDERLANDSE VROUWELIJKE CEO VAN EEN
BEURSGENOTEERD BEDRIJF. VERHAGEN
MAAKT ZICH STERK VOOR MEER DIVERSI
TEIT (OOK IN HOGERE FUNCTIES). DAT
DOET ZIJ BINNEN POSTNL, MET EEN ACTIEF
PROGRAMMA EN INTERNE MENTOR
SCHAPPEN, MAAR OOK DAARBUITEN.
VERHAGEN IS LID VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN VAN REXEL S.A. EN
ACTELION LTD. ZE IS OOK LID VAN HET
DAGELIJKS BESTUUR VAN VNO-NCW. HET
MAANDBLAD OPZIJ ZETTE HAAR IN 2014
BOVENAAN DE LIJST VAN DE MACHTIGSTE
VROUWEN VAN NEDERLAND.

“Ik ben blij verrast met het enorme aantal
inzendingen voor de prijzen. Het is fantastisch
om te zien hoeveel initiatieven er in dit land
zijn om de economische zelfstandigheid van
vrouwen te vergroten. En hoe divers ze zijn.
De passie spat werkelijk van het papier af. En
dan te bedenken dat dit nog maar het topje
van de ijsberg is; er gebeurt dus nog veel meer
in Nederland. Groot en klein, van mannen,
vrouwen en organisaties, vanuit geloof gedreven of vanuit
passie – we hebben alle inzendingen met veel plezier gelezen.
En ook al kunnen we niet iedereen belonen met een nominatie
of prijs, we hopen wel dat iedereen zich zo gedreven blijft
inzetten. Want financiële zelfstandigheid is belangrijk, voor
iedereen, van welk geslacht of welke afkomst dan ook. Ik hoop
dat mijn loopbaan en manier van werken andere mensen inspireert om ook iets te doen met hun talenten en vaardigheden.
Iedereen, jong en oud, heeft namelijk competenties. Maar die
gaan alleen voor je werken als je er ook iets mee doet, als je ze
traint en verzilvert. Ik geloof in de kracht van passie. Dat is
elke dag weer mijn leidraad. Als je iets doet wat je leuk vindt,
doe je meestal ook iets waar je goed in bent en waar je energie
van krijgt. Je wordt er in ieder geval steeds beter in. En
natuurlijk lukt niet altijd alles; iedereen stuit af en toe op
drempels. Ik hoop dat mensen dan durven te vragen wat ze
nodig hebben. Wat helpt jou weer vooruit? Vraag het je leidinggevende, je collega, vraag het aan iemand die eerder in
hetzelfde schuitje zat. Gun jezelf die hulp. Er is namelijk zo
veel kennis en betrokkenheid, dat merkte ik ook in de inzendingen voor deze prijs. Laat je dus vooral niet hinderen door
een tegenslag. Houd vol! Echt, het is het waard. Want finan
ciële zelfstandigheid levert je meer keuzevrijheid op en een
betere positie in de samenleving.”

JEROEN SMIT AUTEUR EN JOURNALIST

JURYLID JEROEN SMIT WERKT SINDS 1990
IN VELE JOURNALISTIEKE FUNCTIES EN IS
ONDER ANDERE AUTEUR VAN DE BOEKEN
‘HET DRAMA AHOLD’ (2004) EN ‘DE PROOI,
BLINDE TROTS BREEKT ABN AMRO’ (2008).
MET DEZE BOEKEN ONTRAFELDE HIJ OP
SPRAAKMAKENDE WIJZE DE GANG VAN
ZAKEN BIJ ’S LANDS GROOTSTE KRUIDE
NIER EN BIJ DE BANK. IN 2011 MAAKTE HIJ
DE TELEVISIEDOCUMENTAIRE ‘LEIDERS
GEZOCHT’, WAARIN HIJ OP ZOEK GING
NAAR DIVERSITEIT IN LEIDERSCHAP. DE
AFGELOPEN JAREN WAS HIJ HOOGLERAAR
JOURNALISTIEK AAN DE FACULTEIT DER
LETTEREN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT
GRONINGEN. DEZE FUNCTIE LEGDE HIJ IN
SEPTEMBER 2015 NEER.

“Joke Smit zei het 35 jaar geleden al; het gaat óók om de
emancipatie van de man. Ik ben het daar helemaal mee eens.
Vrouwen moeten hun plek innemen en niet terugdeinzen voor
posities in bestuur of management. Natuurlijk. Maar minstens
zo belangrijk: mannen moeten deze vrouwen met open armen
ontvangen. Immers, vrouwen zorgen voor diversiteit en tegenwicht, voor een rijkdom aan perspectieven. Dit geldt overigens
op ieder niveau, niet alleen in bestuurlijke functies. Maar wat
gebeurt er? Mannen blijven in hun eigen kliekje andere mannen werven. De huidige crisis is een leiderschapscrisis. De leiders van de afgelopen decennia zijn blank, man en van een
zekere leeftijd. En we zien allemaal wat die eenvormigheid ons
gebracht heeft: de crisis. Het is niet zo gek dat het misging,
want zet hetzelfde soort mensen bij elkaar en ze ontwikkelen
in no-time een tunnelvisie. Afzonderlijk kunnen het allemaal
prima bestuurders zijn, maar om als groep te kunnen excelleren is verscheidenheid en diversiteit nodig. Een divers bestuur
neemt betere en meer duurzame besluiten; alle onderzoeken
wijzen dat uit. Het probleem is echter dat het aantal vrouwen
aan de top niet overtuigend doorzet. In veel bedrijven is er wel
sprake van diversiteitsbeleid maar vaak wordt de vrouw
geleerd om zich als man te manifesteren. Dat noem ik geen
diversiteit. Wat je op die manier creëert, is een man in een rok.
Mannen moeten verlost worden van hun conditionering om
soortgelijke mannen te benoemen. Ik weet zeker dat hierdoor
meer vrouwen, in alle lagen van de arbeidsmarkt, beter tot
hun recht komen en automatisch beter in staat zullen zijn tot
financiële zelfstandigheid. We hebben de
afgelopen decennia echter gezien dat dit
niet vanzelf gebeurt. Daarom pleit ik voor
quota. Vooral vrouwen verzetten zich hiertegen, omdat ze niet benoemd willen worden omdat ze vrouw zijn. Maar vergeet niet
dat mannen al duizenden jaren benoemd
worden omdat ze man zijn. Ik hoop dat ik
als jurylid van deze belangrijke emancipatieprijs een persoon of een instantie kan steunen die vrouwelijk leiderschap stimuleert en
deze verlammende status quo doorbreekt.”

‘Het gaat
óók om de
emancipatie
van de man’
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LEONTINE VAN DEN BOS HOOFDREDACTEUR MARGRIET

JURYLID LEONTINE VAN DEN BOS STU
DEERDE AF IN DE FRANSE TAAL- EN LETTER
KUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN.
KORTE TIJD WAS ZIJ WERKZAAM IN HET
ONDERWIJS TOT ZE DE OVERSTAP MAAKTE
NAAR DE JOURNALISTIEK. LEONTINE WAS
HOOFDREDACTEUR VAN ACHTEREENVOL
GENS HET MAANDBLAD KINDEREN, DE
WEEKBLADEN YES EN FLAIR EN SINDS 2008
VAN MARGRIET. IN SAMENWERKING MET
TEMPO-TEAM HEEFT ZE EEN PIONIERSROL
GESPEELD BIJ DE OPRICHTING VAN
WORK4WOMEN, EEN UITZENDBUREAU
SPECIAAL VOOR VROUWEN DIE GRAAG
WEER AAN DE SLAG WILLEN MAAR ZICH
ONZEKER VOELEN OVER HUN
MOGELIJKHEDEN.

“Ik ben met hart en ziel hoofdredacteur van een van de mooiste vrouwenmerken van Nederland en nu mag ik plaatsnemen
in de jury voor een belangrijke emancipatieprijs. Ik ben daar
trots op, want ik vind dat Margriet al decennialang een
belangrijke rol speelt op het gebied van vrouwenemancipatie.
Niet door op te roepen om de barricades op te gaan, maar wel
door vrouwen te laten zien hoe andere vrouwen leven en denken. Door vrouwen met elkaar in contact te brengen, hun
wereld groter te maken en te wijzen op mogelijkheden. Voor
veel vrouwen was Margriet een van de weinige lijntjes naar de
buitenwereld. Daarin lazen ze in de jaren zestig bijvoorbeeld
over de pil, wat in die tijd revolutionair was. Onze lezeressen
zijn veranderd en Margriet verandert mee. Wat hetzelfde is
gebleven is dat wij uitgaan van de kracht van vrouwen en hen
stimuleren zelf keuzes te maken. Die keuzevrijheid is een grote
verworvenheid, waar we trots op mogen zijn en die we moeten
koesteren. Want zo vanzelfsprekend is dat niet, kijk maar naar
sommige andere culturen. Helaas zie ik nog wel op grote
schaal ongelijkheid in de verdeling van zorgtaken tussen man
en vrouw, die vaak begint zodra er kinderen komen. Deze
ongelijkheid belemmert veel vrouwen in hun financiële zelfstandigheid. Als een partner stug vasthoudt aan zijn – meer
dan – fulltime werkweek, kom je als gezin vaak in de knel.
Veel vrouwen lossen dit op door minder te gaan werken, maar
dan is het vaak gedaan met hun financiële zelfstandigheid of
carrièremogelijkheden. Daarom wil ik als jurylid graag initiatieven belonen die een eerlijke verdeling van de zorgtaken
stimuleren. En dan zie ik liefst innovatieve
en creatieve ideeën. En heel belangrijk:
initiatieven die uitgaan van de kracht van
vrouwen maar mannen niet buitensluiten.
Ik hoop dat de winnaar van de Joke Smitprijs zich de komende jaren sterk maakt
voor het idee dat zorgtaken net zo belangrijk zijn als werk. Samen werken én samen
zorgen; dat is mijn ideaal, want daarmee
creëer je een evenwichtiger en gelukkiger
samenleving.”

‘Samen
werken
én samen
zorgen’
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Nominaties Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs

27 NOVEMBER 2015 DEN HAAG

2009 Jolanda Holwerda • 2011 Alle instellingen voor Vrouwenopvang in Nederland • 2013 Kirsten van den Hul

De genomineerden!

Zes genomineerden, maar er zijn slechts
twee prijzen beschikbaar. Wie winnen dit jaar de
Joke Smit-prijs en de Aanmoedigingsprijs?
Tijdens de Grande Finale van
KRACHT on Tour worden de Joke
Smit-prijs en de Aanmoedigings
prijs voor vrouwenemancipatie uitgereikt. Voor elke prijs zijn drie
personen of instanties genomineerd. Wie zijn dat en waarom zijn
ze genomineerd? Je leest het in
deze ‘krant’.
Wat is de Joke Smit-prijs?

De Joke Smit-prijs is een Nederlandse
regeringsprijs voor vrouwenemancipatie. Deze oeuvreprijs is vernoemd naar
de feministe Joke Smit (1933 – 1981).
De prijswinnaar ontvangt van minister

Jet Bussemaker een kunstobject én
een bedrag van € 10.000. Ook wordt
de Aanmoedigingsprijs voor vrouwenemancipatie door de minister uitgereikt. De winnaar hiervan ontvangt
1.000 euro.

– ondanks tijden van economische
crisis – kansen gegrepen en vrouwen
geïnspireerd om hun positie te verbeteren op de arbeidsmarkt.

Wie komen er in 2015 in aanmerking?

In aanmerking komen personen, groepen of instanties die het thema economische zelfstandigheid van vrouwen
op bijzondere manier op de agenda
hebben gezet. Dat geldt ook voor
personen die door hun actieve inzet
hun directe omgeving in beweging
hebben gebracht. Daarmee hebben zij

Joke Smit-prijs 2013

Minister Jet Bussemaker: “De Joke Smit-prijs zet initiatieven die succesvol de positie van
vrouwen verbeteren in de etalage. Dat is belangrijk, want wanneer vrouwen financieel zelf
standiger zijn vergroot dat hun keuzevrijheid en verbetert het hun positie in de samenleving.
Daar hebben de vrouwen zelf een rol in, maar vooral ook werkgevers. Meer vrouwen
moeten de kans krijgen en gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken, te benut
ten en te verzilveren.”
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Nominatie Joke Smit-prijs

VRENELI STADELMAIER SHECONSULT

Vreneli Stadelmaier genomineerd

Jury:“SheConsult onderscheidend en innovatief”
“Fantastisch! Het is natuurlijk helemaal
geweldig dat ik ben genomineerd. Maar eerlijk gezegd vind ik ook wel dat ik het verdien.
Haha. Ik zet me al zo lang in voor emancipatie. Met mijn programma’s en mijn boek
bereik ik duizenden vrouwen. Mijn motivatie
begon al in mijn studententijd. Ik studeerde
bedrijfskunde met driehonderd jongens en
dertig meisjes. Nou, ik kan je vertellen: daar
word je vanzelf wel feministisch van! Ik heb
vaak moeten vechten tegen allerlei vooroor
delen. Dat was voor mij ook een belangrijke
motivatie om er tegenaan te gaan: mijn dochter en álle dochters van Nederland moesten
het makkelijker krijgen dan ik. Dat ik hiervoor nu erkenning krijg, is heel belangrijk
voor mij. Ja, dit is toch wel de kroon op
mijn werk.”
INSPIRATOR
Drs. Vreneli Stadelmaier (1962) is moeder van drie
kinderen en twee bonuskinderen, echtgenote en
bedrijfskundige, inspirator, spreker, ondernemer
en auteur van het managementboek ‘F*ck die
Onzekerheid’. Zij studeerde bedrijfskunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is oprichter en
directeur van She Consult.

G

edreven en met een onuitputtelijke hoeveelheid
energie zet Vreneli
Stadelmaier zich in voor de
positie van vrouwen. Niet voor niets
dus dat zij is genomineerd voor de
Joke Smit-prijs 2015. Met haar bedrijf
SheConsult ondersteunt Vreneli hoogopgeleide vrouwen om hun competenties te verbeteren en hun onzekerheid
te verminderen. Vreneli is ervan overtuigd dat je met specifieke programma’s meer vrouwen kunt laten
doorstromen naar hogere posities.
Haar uitgangspunt is het besef dat
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vrouwen tegen andere kansen en
problemen aanlopen in hun loopbaan
dan mannen, maar dat vrouwen zelf
daar ook veel aan kunnen en moeten
doen. Met haar nieuwsbrief SheNews
bereikt ze maandelijks meer dan
5000 vrouwen.
De jury is onder de indruk van de
sterke aanpak van Vreneli. “Met haar
motivatie en tomeloze inzet straalt zij
uit dat het echt niet nodig is om als
vrouw onzeker te zijn.” Ook de
SheTalentbank, waarin hoogopgeleide
vrouwen en werkgevers bij elkaar

gebracht worden, vindt de jury
onderscheidend en innovatief. Uit het
juryrapport: “De boodschap van
SheConsult is heel helder, Vreneli
brengt deze uitstekend over het voetlicht. Het is ons duidelijk dat Vreneli
al lange tijd bevlogen bezig is met
vrouwenparticipatie en dat zij zal
blijven inspireren en motiveren.”

MEER WETEN?
WWW.SHECONSULT.NL OF
WWW.VRENELI-STADELMAIER.NL

Nominatie Joke Smit-prijs

EVA BRUSSAARD SINGLE SUPERMOM

Gaat de Joke Smit-prijs naar Eva Brussaard?

Jury:“Single SuperMom
is toegankelijk
en specifiek”

“Nadat ik hoorde van mijn
nominatie was ik heel emotioneel. Het raakte niet alleen mijzelf, het was ook de erkenning
voor al die alleenstaande moeders: het zijn de meest dappere
vrouwen van de wereld. Ook ik
heb als alleenstaande moeder
moeilijke momenten gekend,
maar gelukkig gaat het nu heel
goed met mij en mijn zoon. Dat
gun ik andere vrouwen ook.
Single SuperMom is het grootste
landelijke platform voor alleenstaande moeders en we helpen
hen op een positieve manier met
hun re-integratie. Soms begint
dat heel klein, maar je ziet vrouwen groeien. Financieel onafhankelijk zijn is de basis. Zo
kunnen zij zichzelf en hun kinderen een beter leven geven.
Daar doe ik het voor. Met deze
nominatie krijgt Single
Supermom landelijk aandacht;
dat is geweldig.”

E

va Brussaard zet zich met
Single SuperMom al een
tijd in voor de verbetering
van de positie van alleenstaande vrouwen met kinderen. Zij is
zelf ervaringsdeskundige en vindt dat
er een plek moet zijn waar deze groep
vrouwen terecht kan. Eva organiseert
voor deze specifieke doelgroep professionele trainingen die het proces naar
betaald werk stimuleren. Ook zet zij
zich in voor de empowerment van
vrouwen, waarmee zij steun krijgen 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. Op het
online platform kunnen vrouwen met

elkaar in contact komen en ervaringen
uitwisselen over vriendschap, oppasmogelijkheden en andere hulp. Eva
draagt hiermee actief bij aan de verbetering van de sociaaleconomische positie van alleenstaande moeders. Een
nominatie voor de Joke Smit-prijs
waardig dus.
Uit het juryrapport: “Dit is een heel
bijzonder initiatief voor een specifieke
groep vrouwen die een eigen aanpak
vraagt. Het online platform is een
toegankelijke manier om het sociale
netwerk van deze vrouwen uit te breiden.” De jury wil in het bijzonder vermelden dat Single SuperMom alleen
met vrijwilligers werkt.

MEER WETEN?
WWW.SINGLESUPERMOM.COM

STERK EN ONAFHANKELIJK
Eva Yoo Ri Brussaard (1980) is als
baby geadopteerd door
Nederlandse ouders. Ze werd op
haar 22e zwanger van haar eerste
kind en heeft het kind als alleenstaande moeder grootgebracht. Ze
is oprichter van Single SuperMom
en auteur van het gelijknamige
boek. Daarnaast werkt ze bij een
groot internationaal vastgoed
concern in Hilversum.
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MABEL DUCHOSSOY & CRYSTAL KWEE HOW TO BE A BUSINESS WOMAN

Nominatie Joke Smit-prijs

Nominatie voor How to be a Business Woman

Jury:“Mabel en Crystal
leveren waardevolle bijdrage”
“We waren sprakeloos toen we
werden gebeld! We zijn ons
bedrijf gestart vanuit het diepste
geloof dat het tijd is voor een
nieuwe definitie van de zakenvrouw. Vanuit onze passie om
zoveel mogelijk vrouwen in
zichzelf te laten geloven, zodat
zij kunnen bijdragen aan wat de
wereld nodig heeft. Dat we nu
na 2,5 jaar zoveel vrouwen
hebben empowered met onze
programma’s, hadden wij niet
durven dromen, maar dat we
hiermee óók nog genomineerd
zijn voor de Joke Smit-prijs, is
helemaal geweldig! Er loopt
zoveel vrouwelijk talent rond in
Nederland. De nominatie is een
enorme stimulans om door te
gaan met onze missie: de wereld
inspireren met vrouwelijke
kracht!”

M

abel Duchossoy en
Crystal Kwee zijn twee
getalenteerde en gedreven zakenvrouwen die
zich inzetten voor de positie van ambitieuze vrouwen. Uitgelezen kandidaten dus voor de Joke Smit-prijs 2015!
Met hun organisatie How to be a
Business Woman zetten zij zich in
voor empowerment van vrouwen tot
sterke, zelfbewuste individuen. Zij
inspireren deze vrouwen vooral met
hun online community. Daarnaast
ondersteunen zij hen met bijvoorbeeld
het laagdrempelige online Empower
Yourself-programma, het innovatieve
Create your Concept-weekend of een

persoonlijk begeleidingstraject. Met
deze programma’s laten Mabel en
Crystal zien dat vrouwen leiderschap
kunnen nemen over hun carrière en
hun leven.
De jury ziet How to be a Business
Woman als een mooi project. “Met
deze organisatie worden vrouwen die
verandering willen in hun loopbaan
behouden voor de arbeidsmarkt. Dat
is een heel waardevolle bijdrage aan de
vrouwelijke professionals.”
MEER WETEN?
WWW.HOWTOBEABUSINESSWOMAN.NL

CARRIÈREBABES
Mabel Duchossoy studeerde
International Business and
Languages en deed daarna ruim
tien jaar ervaring op in de recruitment branche, waarvan de laatste
zes jaar op management– en
directieniveau. Crystal Kwee begon
haar carrière als ondernemer in
recruitment en werkte daarna in
diverse managementfuncties bij
multinationals. Nu steekt zij al haar
passie in How to be a Business
Woman. Hun missie? Een betere
balans van mannelijke en vrouwelijke waarden in de (zaken)wereld.

Nominatie Aanmoedigingsprijs

NOËLLA DE JAGER GOOD PLACE 2 WORK

Good Place 2 Work genomineerd voor de Aanmoedigingsprijs

Jury:“Noëlla de Jager
biedt een vernieuwend
initiatief”

“Ik ben genomineerd! Wat een
geweldig gevoel geeft dat zeg.
Ik krijg dagelijks al veel erkenning voor wat we met Good
Place 2 Work doen, gewoon
omdat sfeer heel prettig is en de
bedrijven van onze klanten goed
lopen. Ik weet dus dat we goed
bezig zijn, maar zo’n nominatie
voelt toch wel als de kers op de
taart hoor! Ik geloof heel erg in
het belang van het kunnen
ophouden van je eigen broek,
van economische zelfstandigheid. Het is mijn persoonlijke
drijfveer, maar deze nominatie
stimuleert mij nog meer om het
concept Good Place 2 Work verder uit te bouwen. Ik wil heel
graag voor nog meer vrouwen
een omgeving creëren waar ze
hun talenten kunnen inzetten en
het podium kunnen pakken.”

N

oëlla de Jager biedt met
haar flexwerkkantoor
Good Place 2 Work een
zakelijke omgeving
waarin vrouwelijke professionals in
Rotterdam kunnen werken aan hun
eigen onderneming. Door kennis te
delen en samenwerking tussen ondernemende vrouwen op gang te brengen, verbindt Noëlla vrouwen en
draagt bij aan hun ondernemerschap.
De vrouwen die bij Good Place 2
Work komen werken worden ook wel
‘goodplacers’ genoemd.

ondernemerschap stimuleert.
“Noëlla de Jager heeft hiermee een
organisatie met mooie ambities neergezet. Het spreekt ons aan dat Noëlla
hiermee de economische zelfstandigheid van tientallen vrouwen ondersteunt. Ook is het mooi dat zij zelf een
inkomen weet te halen uit dit initiatief. Wij zien dit initiatief graag ook
elders uitgerold worden.”

De jury vindt Good Place 2 Work een
vernieuwend initiatief dat vrouwelijk

MEER WETEN?
WWW.GOODPLACE2WORK.COM

DUIZENDPOOT
Noëlla de Jager studeerde in 1991
af aan de TU Delft als Chemisch
Ingenieur en werkte daarna ruim
achttien jaar bij Unilever, onder
andere als ontwikkelaar van
margarines en Europees verander
manager. In 2000 startte zij met
Good Place 2 Work, nu heeft ze
drie mensen in dienst. Noëlla is
voorzitter van de Talentfabriek010
en van het Rotterdamse vrouwennetwerk De Blonde Tafel, bestuurslid van de bewonersvereniging en
klassenmoeder. Ze is getrouwd met
Erik en moeder van Daan en Lieke.
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Nominatie Aanmoedigingsprijs

MIREILLE VAN DEN BERG TALENTFABRIEK010

Gaat de Aanmoedigingsprijs naar Mireille van den Berg?

Jury:“Talentfabriek010 zorgt
met scholing en werk voor
een krachtige combinatie”
“Ik wist wel dat ik voorgedragen was, maar de
nominatie verrast me evengoed. Ik ben hier
heel blij mee omdat ik zie dat dit project
zoveel goeds doet. Met de werkzaamheden die
vrouwen hier doen, ontdekken ze weer dat ze
echt wel talenten hebben, dat hun vaardigheden
van betekenis zijn voor anderen. Ze gaan op
een andere manier weer naar zichzelf kijken,
krijgen weer geloof in zichzelf. Dat maakt de
stap naar scholing of werk een stuk beter
behapbaar. Ik hoop dat we met deze nominatie
op zak nog meer bedrijven aan ons kunnen
verbinden zodat we nog meer vrouwen een
nieuwe start kunnen geven.”
ONTDEKKER
Mireille is afgestudeerd als biologisch psycholoog
en promoveerde als gedragsgeneticus.
In haar werk als (interim)manager in de zorg ging
het haar steeds meer tegenstaan dat mensen
worden benaderd op basis van negatieve uitgangspunten. Daarom is ze gestart met Talentfabriek010,
om mensen te laten ontdekken wat ze wel kunnen
en wat ze graag willen. Mireille is 43 jaar, getrouwd
en heeft twee kinderen.

T

alentfabriek010 van
Mireille van den Berg is
een project waar vooral
vrouwen met afstand tot
de arbeidsmarkt de kans krijgen om
werkervaring op te doen en te
ontdekken waar ze goed in zijn.
Deze vrouwen werken bijvoorbeeld bij
het naaiatelier, kookatelier of de sieradenwerkplaats en vergroten hiermee
hun kansen op de arbeidsmarkt.
Talentfabriek010 richt zich op de
wijken Schiebroek en Feijenoord en
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biedt een leerwerkplek aan ruim tachtig
wijkbewoners. Daarnaast kunnen vrouwen voor hun MBO-opleiding stage
lopen bij Talentfabriek010. Er zijn ook
activerings– en dagbestedingsplekken
aan een aantal zorginstellingen.
De jury vindt Talentfabriek010 een
heel mooi project, vooral door de
krachtige combinatie van scholing
en kennismaking met de werkvloer.
De jury: “Het is echt gericht op het
verkleinen van de afstand tot de

werkvloer, waardoor deelnemers een
kans maken om ook echt aan het werk
te komen. De werkervaring zorgt
ervoor dat de deelnemers interessant
worden 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.”
MEER WETEN?
WWW.TALENTFABRIEK010.NL

Nominatie Aanmoedigingsprijs

LIANG DE BEER LEIDSE PRAATJES

Aanmoedigingsprijs voor Liang de Beer?

Jury:“Complete aanpak
Leidse Praatjes verdient
een nominatie”
“Na een heel hard ‘yes we zijn genomineerd’,
heb ik even heel hard zitten balen omdat ik
door mijn vakantie niet bij de uitreiking kan
zijn. Maar ik zie deze nominatie als een erkenning voor ons hele team, dus iemand anders
kan mijn plek prima innemen. We bestaan nu
ruim twee jaar en ons netwerk bestaat al uit
zo’n duizend vrouwen. Ook meiden die zichzelf niet zo snel als feminist of carrièrevrouw
typeren, of die netwerken eng vinden, komen
graag naar Leidse Praatjes. Mijn ambitie is al
een tijdje om een professionaliseringsslag te
maken. Deze nominatie steunt mij daarin.”

MEER WETEN?
WWW.LEIDSEPRAATJES.NL

L

eidse Praatjes is een netwerk voor de empowerment van vrouwelijke
young professionals in
Leiden en werkt vooral met netwerkbijeenkomsten. Zij besteden bij die
events bijvoorbeeld aandacht aan het
bewezen nut van netwerken of het
bevorderen van financiële bewust
wording. Leidse Praatjes wil jonge
ambitieuze vrouwen uit verschillende
beroepsgroepen bij elkaar brengen om
hen te inspireren en gebruik te laten
maken van elkaars connecties. Het
netwerk van Leidse Praatjes is informeel en laagdrempelig maar zeker
professioneel.

De jury vindt het heel goed dat Leidse
Praatjes het netwerken voor je carrière
onder de aandacht brengt.
“Het netwerk heeft veel ambitie om
de activiteiten verder uit te breiden en
zo nog meer vrouwen te bereiken.
Ook vinden we het belangrijk dat
Leidse Praatjes richt zich op alle aspecten van een carrire en besteed ook
aandacht aan moeilijke momenten.
Leidse Praatjes laat een zeer gedegen
en complete aanpak zien door hun
communicatie. Het is ook te prijzen
dat zij de samenwerking zoeken met
(Leidse) ondernemers.”

VERBINDER
Liang de Beer studeerde
geschiedenis in Nijmegen, Leiden,
New York en Rome en werkt nu
als communicatieadviseur bij
RadarAdvies.
Liang wil young professionals
verbinden en hun talenten voor het
voetlicht brengen. Zij doet dit zowel
bij Leidse Praatjes, als bij Jonge
Historici (voorzitter), Futur Jonge
Ambtenaren Netwerk (secretaris)
en Jong Sociaal Domein (oprichter).
Ze leest graag en doet aan yoga
en hardlopen.
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WORKSHOPSDeBesteTips

De beste tips
en de mooiste adviezen
Bij de zes regiobijeenkomsten zijn maar liefst 33 workshops gegeven. Deelnemers kregen
tips over hoe thuis te praten over geld, over het vinden van een rolmodel, het ontdekken van
hun eigen kracht en hun kledingstijl. Niemand volgde alle workshops, vandaar hier een
compilatie van tips, adviezen en de mooiste reacties.

TafelVanEén
Met de tafel van één kom je
erachter wat je nu eigenlijk
wilt en hoe je dat kunt bereiken. En dat slechts in zeven
stappen.

Initiatiefneemster Ineke
Hurkmans: “Diep van binnen
weten vrouwen wat ze willen,
maar ze luisteren daar niet altijd
goed naar. Daarom laat ik
vrouwen tijdens de tafel van één
vooral naar zichzelf en naar elkaar
luisteren. Ik zie vaak dat ze hierdoor in actie komen”. Tijdens
KRACHT on Tour gingen vrouwen met elkaar in gesprek aan de
hand van de volgende punten.

1
2
3
4
5
6
7

Waarom zijn we hier?
Waar ben je trots op?
Vertel wie je bent.
Waar wil jij naartoe?
Tips en adviezen.
Welk cadeau geef jij jezelf?
Waar ben je dankbaar voor?
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Ik ontdekte tijdens de workshop
dat ik altijd te snel ‘ja’ zeg. Dat
brengt me nog wel eens in de
problemen. Mijn cadeau aan
mezelf is om voortaan de hele
woensdag vrij te nemen.”
Marjan van Eyck, Eindhoven

“Eigenlijk weet ik al heel lang
dat ik iets met fotografie wil,
maar ik onderneem maar geen
actie. De gesprekken met de
andere vrouwen gaven me net
dat duwtje: morgen benader ik
een fotostudio met de vraag of
ik een dag mag meelopen.”
Marja Tiepel, Almere

TalkingMoneyWithYourHoney
Gaan geld en liefde samen?

Joëlla Opraus en Nathalie van Wingerden van ‘How 2 Spend It’
vinden van wel. “Maar maak goede afspraken want geldzaken zijn
de belangrijkste veroorzakers van relatieproblemen.” Daarom hier
de belangrijkste tips voor een goed gesprek over geld. En als steuntje in de rug nog een paar vragen die het gesprek op gang
kunnen helpen.
“Ik wil gelijkwaardigheid in
mijn relatie, maar Astrid zegt terecht
‘wat is gelijkwaardigheid?’. Allebei de
helft van de vaste lasten? Of naar
inkomen verdeeld?” Astrid: “Ik ben
net een online bloemenboetiek
gestart, en dat heb ik kunnen doen
omdat mijn man mij steunt in deze
opstartfase. Zowel financieel als in de
opvang thuis. Dat is op dit moment
onze visie op gelijkwaardigheid.”

1

Chantal Freeth (l) en
Astrid Aliredjo (r), Rotterdam

5

Chantal:

2

3

4

6

 Kies de juiste tijd en plaats
(plan een rustig moment).
 Stel samen de basisregels
op (luisteren, elkaar uit
laten praten, etc.).
 Stel je op als een team
(geen opgeheven vingertje
of oude koeien).
 Breng je financiële
administratie op orde (weet
waar je het over hebt).
 Blijf bij het onderwerp
(dwaal niet af).
 Houd het positief (richt je
op wat goed gaat).

“Je moet in ieder geval weten
hoe het thuis financieel geregeld is, zeker als je zelf niet
(veel) verdient.”
Ursula Smit, Rotterdam

EEN PAAR VRAGEN DIE HET GESPREK OVER GELD OP GANG
KUNNEN HELPEN

Noem minstens één herinnering
over geld van toen je kind was.
Welke ideeën over geld heb jij van
thuis meegekregen? Wat betekent
geld nu voor jou? Hoe denk jij
over schulden en rood staan?
Wat vind jij van mensen die heel veel geld
verdienen? Wat is er nodig om je financieel veilig
te voelen?

Ondernemen
KunJeLeren
“De belangrijkste
competenties voor
succesvol ondernemen
zijn visie, durf en doorzettingsvermogen.

Durf van je uitglijders te
leren. Iedereen maakt fouten, ook de meest succesvolle mensen. Leer ervan en
ga door. Houd die stip aan
de horizon vast en behoud
je eigenwijsheid. Blijf geloven in je plan en laat zien
wat je kunt!”
Josette Dijkhuizen, work
shopleider Ondernemen
kun je leren

»
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Pad van de Heldin

VeroverJePlek
InHetOldBoys
Network
Hoe kun je je plek veroveren in een
traditioneel mannenbolwerk? Hoe
kun je jouw vrouwelijke kwaliteiten
inzetten en wat moet je doen om
jouw ambitie waar te maken? Ireny
Pinto en Carola Dogan van het
Rotterdamse Dona Daria zoeken
samen met deelnemers naar de
sleutels tot succes. Zeven tips.
1
2

3

4

5
6
7

 Formuleer niet alleen je ambitie
maar ook wat je belangrijk vindt.
 Als je hogerop wilt, moet je een
tandje bijzetten, maar ook
dingen laten.
 Mannen zijn ook mensen. Als je je
dat realiseert, wordt het makkelijker.
Kijk niet naar de verschillen maar
naar de raakvlakken.
 Trotseer de moedermaffia.
Geen tijd om overdag luizenmoeder
te zijn? Ga ’s avonds in de MR.
Doe wat bij jou past.
 Investeer in netwerken.
 Wees te allen tijde authentiek.
 Heb een duidelijk doel voor ogen,
wees krachtig en geef je grenzen aan.

Jolanda Holwerda en
Mensje van Puffelen van
platform LOF laten in de
workshop Het Pad van de
Heldin vrouwen op een
bijzondere manier met
elkaar kennismaken: aan
de hand van rolmodellen. In
intensieve en openhartige
gesprekken delen vrouwen
hun persoonlijke verlangens
en levensverhalen en koppelen deze aan een rolmodel dat voor hen als voorbeeld fungeert.

Moeder Theresa, Oprah Winfrey
en Linda de Mol: zij inspireren
de deelnemers. Jolanda: “Met
een rolmodel in je achterhoofd
voel je je gesteund. Zij kunnen
je net dat duwtje geven om je
ambitie waar te maken. Want
wat zij kunnen, kunnen wij
ook. Want weet: de kracht zit
in jezelf.” Dit wordt geïllustreerd door bijzondere ontmoetingen, zoals die van Yeanet en
Hermina in Groningen.

“Ik voelde me in dit gesprek
meteen verbonden met Yeanet.
Zij straalt kracht uit omdat ze
haar intuïtie trouw is. Ik wil
daar iets van leren. Ik was vroeger ook heel gevoelsmatig ingesteld, maar heb dat afgeleerd
door alle regeltjes en procedures
waar ik me in mijn werk aan
moet houden.” Yeanet is zichtbaar geraakt door de woorden
van Hermina. “Zij heeft dingen
over mij gezegd waar ik kracht
uit kan putten in lastiger tijden.
Ik vind het normaal om zo op
mijn gevoel te vertrouwen,
maar dankzij deze workshop en
deze sprankelende vrouw besef
ik dat het een kracht is die ik
moet koesteren.”
Yeanet en Hermina, Groningen

‘Nek lang, kin
naar beneden’
Succesvol
Presenteren
1
2
3
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4
5
6
7

 Houd je nek lang en je kin iets naar beneden voor
een krachtige boodschap.
 Richt je op drie ja-knikkers, verspreid in de ruimte.
 Voor iets meer afstand ga je staan en maak je
jezelf groot.
 Voor interactie ga je zitten en kom je dichterbij.
 Buig iets naar voren als je met iemand spreekt.
Let op je timing.
Zorg voor een losse kaak.

Hoe trek je door je manier
van spreken klanten aan?
Hoe maak je indruk op je
publiek? Hoe presenteer je
met charisma? Zeven tips
van logopedist, stemtherapeut, presentatiecoach en
zangeres Debby Mureau.

JouwLevenInBalans
Workshopleider Jennifer Meyer
van FNV vrouw geeft de deel
nemers zes tips om meer in balans
te komen. Maar zij nodigt vrouwen
ook vooral uit om met elkaar in
gesprek te gaan. En zo komt het
dat deelnemers ook tips aan
elkaar geven.

Een van de deelnemers stelt: “Laat eens
wat ballen vallen als je je leven meer in
balans wilt laten komen. Daar kleven
natuurlijk risico’s aan; iemand kan
boos worden of je kunt zelfs besluiten
uit elkaar te gaan. Dat is een risico van
het maken van je eigen keuzes.” En
iemand anders geeft de ultieme tip
waar iedereen meteen mee aan de slag
kan: plan ‘me-time’ in je agenda.

WieDenkJeWelDatJeBent

DE ZES TIPS VOOR MEER BALANS:

Workshopleiders Patty Zomer en
Mylène Kroon van de Style Counsel waren iedere KRACHT on Tour-bijeenkomst
aanwezig. Ze gaven tientallen deelnemers

Stel prioriteiten
Maak duidelijke keuzes
 Maak goede afspraken
 Doe niet alles zelf:
besteed taken uit
5  Stel behapbare (sub)doelen
6  Plan je acties in
1
2
3
4

stylingadviezen. Gudrun Satoor de Rootas uit
Zwolle spreekt namens vele deelnemers:
“De belangrijkste les van deze workshop was: kijk niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.
Vrouwen hebben de neiging zich aan te
passen. Maar je moet je niet conformeren aan de norm. Je moet kleren dragen
waarin je je prettig voelt. Dat comfort
straal je uit.”
Gudrun Satoor de Rootas, Zwolle

AanTafelMet..
Hare Majesteit
Koningin Máxima

»
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En wie gingen
er nog meer mee
Wat een indrukwekkende lijst workshopleiders!
Zestien vrouwen en een man: allemaal even inspirerend.

Jouw leven in balans
JENNIFER MEYER

Succesvol presenteren
en profileren
DEBBY MUREAU

Stem- en presentatiecoach.
Zij heeft haar eigen
stemadviesbureau Ad-voice.

Style Counsel
MYLÈNE KROON

Het pad van de heldin
JOLANDA HOLWERDA

Het pad van de heldin
MENSJE VAN PUFFELEN

Schrijf je eigen
vaardigheden-cv
CAROLIEN COERTS

Schrijf je eigen
vaardigheden-cv
INA VON PICKARTZ

Tafel van Eén
INEKE HURKMANS

Medewerker FNV Loopbaan
advies. Momenteel is ze in
Noord-Nederland verant
woordelijk voor een project
met andere vakbonden
rond loopbaantrajecten.

Organisatiedeskundige en
oprichter van Jump Movement
ontwikkelde een verander
methode die werkt vanuit de
intrinsieke motivatie zodat
deelnemers de dingen daadwerkelijk anders gaan
aanpakken.

Ontdek wie je bent en wees
het dan expres!
TESSA FABER

Style Counsel
PATTY ZOMER

Een nieuwe baan met
social media
NIELS LANGE

Verover je plek in het old
boys network
IRENY PINTO

Verover je plek in het old
boys network
CAROLA DOGAN

Fit op je werk
LATIFE SENGUL-BOZKURT

How 2 Spend it
NATHALIE VAN
WINGERDEN

How 2 Spend it
JOËLLA OPRAUS

Projectmedewerker bij FNV
Vrouw. Zij liet vrouwen in
kaart brengen welke rollen ze
in het dagelijks leven vervullen
en hoe ze daar een goed evenwicht in kunnen vinden.

Medewerker FNV
Loopbaanadvies. Als trainer
en adviseur richt zij zich op
onderlinge communicatie en
samenwerking, leren en
ontwikkelen in organisaties.

Styliste bij de Style Counsel en
zangeres. De Style Counsel
combineert coaching en
styling.

Fit op je werk
SAIDA EL BATTIOUI

Projectmedewerker bij multicultureel vrouwencentrum
Jasmijn Gezond in Groningen.
Tijdens de workshop vertelde
zij vrouwen hoe je goed voor
jezelf kunt zorgen.
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Psycholoog en personal coach
bij de Style Counsel, maakt
gebruik van cognitieve gedrags
technieken en neurolinguïstisch
programmeren. Combineert
coaching en styling.

Online adviseur communicatie
bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

Projectmedewerker bij multicultureel vrouwencentrum
Jasmijn Gezond in Groningen.
Tijdens de workshop vertelde
zij vrouwen hoe je goed voor
jezelf kunt zorgen.

Oprichter en directeur van
LOF, veelgevraagd spreker
over de thema’s persoonlijk
leiderschap en meervoudige
ambities. Tevens winnaar van
de Joke Smit-prijs in 2009.

Communicatie-adviseur bij
vrouwenemancipatiecentrum
Dona Daria in Rotterdam.

Creatief directeur van Finance
for Women, een organisatie die
de financiële zelfredzaamheid
van vrouwen wil vergroten.

Onderzoekscoördinator en
journalist bij LOF, een platform dat het talent van ambitieuze vrouwen in de
spotlights zet.

Oprichter en directeur van
Making Sense. Zij richtte dit
loopbaanadviesbureau op om
verschil te maken in de
arbeidsmarkt.

Projectleider bij het vrouwen
emancipatiecentrum
Dona Daria in Rotterdam.

Directeur van Finance for
Women, een organisatie die de
de financiële zelfredzaamheid
van vrouwen wil vergroten.

FACTS & FIGURESKRACHTonTour

‘Ik heb mezelf
opnieuw
uitgevonden’

Zes geweldige bijeenkomsten in
zes verschillende regio’s. Maar
wat leverde het nu precies op
voor de deelnemers? Raakten zij
zo geïnspireerd en gemotiveerd,
dat zij vervolgstappen hebben
gezet? De feiten, cijfers en
mooiste uitspraken op een rij.

Facts
Aantal deelnemers
aan de 6 events in 6 regio’s

Gemiddelde deelnemerswaardering
van de 6 events

1.260
1260 deelnemsters
deelnemers

7,3
7,7
7,5
7,5
7,8

“Ik heb een
ondernemingsplan
gemaakt
en ben nu bezig
om mezelf te
profileren.”

7,3
107

Roermond

259

Eindhoven

149

Zwolle

270
270

Rotterdam
Groningen

205

Almere

Rolmodellen top 5
1
2
3
4
5

Eigen moeder
Oprah Winfrey
Neelie Kroes
Olcay Gülşen
Annemarie van Gaal

Bijzondere gasten Ria Joosten • Nazmiye Oral • Jan Kooijman
Heleen van Royen • Marlies Dekkers • Ellen ten Damme
Annemarie van Gaal • Typhoon • Kizzy • Beri Shalmashi
Hare Majesteit Koningin Máxima • Irene Janssen • Rosa Timmer

Totaal aantal workshops

33
In totaal zijn de KRACHT on Tour
keer gelezen
magazines

7.529

4.000 vrouwen

Meer dan
zijn betrokken via social media

volgers op Facebook
3.578 Aantal
/CongresKRACHT

Aantal volgers op Twitter
@CongresKRACHT

811 »
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Evaluatie
“Hoewel ik als zeer betrokken zorgverlener ben begonnen, ben ik altijd te
veel blijven leunen op de financiële zekerheid die mijn partner mij bood. Want ‘in
de zorg kun je niet veel verdienen’, dacht
ik. Nu geef ik vrouwen in de zorg les in
marketing en leer ze kijken naar waar
hun mogelijkheden liggen.”

Deelnemers aan de evaluatie naar geslacht

98,6%

1,4 %

Relatie

Oudste deelneemster
geboren 1942
Jongste deelneemster
geboren 1991

Getrouwd/
samenwonend

22,6%

Alleenstaand

9,4%

Gescheiden

7,5%

In een relatie

(Een leeftijdsverschil van 49 jaar!)
Kinderen

54,7%

Niet bekend

3,4%

Weduwe

2,4%

Betaald werk

75%

22,1%

2,9%

54,7%

43,9%

1,4%

Ja

Nee

Niet ingevuld

Ja

Nee

Niet ingevuld

Waarom KRACHT?

“Het was een mooie
dag: leren, contacten
leggen en een beetje
verwend worden. Bijna
alsof je onderdeel bent
van een bedrijf dat
graag investeert in
haar werknemers. Het
heeft mij geïnspireerd
om in beweging
te komen!”

Ik ben op zoek naar een baan
Ik wil weten welke mogelijkheden/middelen ik heb
om (meer) te gaan investeren in mijzelf
Netwerken/ervaringen delen met andere vrouwen

22,6%
38,7%

Ik ben professioneel betrokken

10,4%

Anders, namelijk…

11,2%

“Ik heb een
betaalde baan op
dit moment!”

Werkweek

12,9%

19%

37,9%

24,1%

6,1%

1-12 uur

13-20 uur

21-35 uur

36 uur of meer

Niet ingevuld
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17,1%

“Ja, ik heb mezelf
opnieuw uitgevonden
en help nu lokale
vrouwelijke politici
om hun leiderschapskwaliteiten nog beter
te benutten. Nu nog
economisch zelfstandig; daarvoor ga ik
hard aan de slag!”

Stellingen

“Ik heb veel energie van
KRACHT on Tour gekregen en
wil niet langer wachten op een
baan. Ik onderzoek of ik voor
mezelf zou kunnen beginnen,
samen met een vriendin. Onze
talenten bundelen en ermee aan
de slag. Go with the flow!”

Ik heb tijdens de bijeenkomst inspiratie
opgedaan om mijn talenten te verzilveren:

38,7%

40,5%

11,3%

7,6%

1,9%

Eens

Deels eens

Deels oneens

Oneens

Niet ingevuld
Ik heb al resultaten geboekt:

De bijeenkomst heeft mij zo gemotiveerd, dat
ik daarna aan de slag ben gegaan:

49,3%
Nee

20,7%

42%

15,1%

19,3%

2,9%

50,7%
Eens

Deels eens

Oneens

Deels oneens

Naar aanleiding van de bijeenkomst heb ik/ben ik

38%

Het er met mijn partner over gehad

47,6%

Het er met vriendinnen over gehad

19,3%

Naar opleidingen gekeken
Mij ingeschreven voor een opleiding

10,3%

Meer uren gaan werken
Geen actie ondernomen

“Uiteindelijk heb ik de keuze
gemaakt om niet als zzp’er aan de
slag te gaan, omdat dat niet echt bij
me past. Ik ben nu in loondienst.
Naar volle tevredenheid.”
“Ik heb mij door het contact
met minister Jet Bussemaker – die
naast me zat in Rotterdam –
inmiddels aangemeld bij
Topvrouwen.nl.”

21,7%

Gesolliciteerd

Ja

Niet ingevuld

8%
11,8%

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

“Na KRACHT on Tour ben
ik naar de Rabobank
Eindhoven gegaan.
Ik ben gelijk doorverwezen
naar het ondernemersklankbord en binnenkort
heb ik een intakegesprek.”

“Helaas heb ik nog geen
betaald werk, maar ik
ga wel vrijwilligerswerk
doen. Dat is sowieso een
aanvulling op mijn
kwalificaties.”

Ik ben van mening dat iedereen economisch zelfstandig moet
kunnen zijn en daarin een eigen verantwoordelijkheid heeft:

54,7%

36,3%

3,3%

2,9%

2,8%

Eens

Deels eens

Deels oneens

Oneens

Niet ingevuld

Ik ben mij meer bewust geworden van het belang van
economische zelfstandigheid:

37,7%

23,6%

8%

25,5%

5,2%

Eens

Deels eens

Deels oneens

Oneens

Niet ingevuld
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MANNENEMANCIPATIEGoedVoorIedereen

‘Vrouwen
hebben
veel te
winnen bij
mannenemancipatie’
Als je de man aan het zorgen krijgt, ontstaat er bijna
vanzelf ruimte voor de vrouw om meer te gaan
werken en te zorgen voor financiële zelfstandigheid.
“Dat zijn namelijk communicerende vaten”, stelt
Jens van Tricht, directeur van Emancipator. “Maar
de mannenemancipatie gaat niet vanzelf, opvattingen
over wat we mannelijk en vrouwelijk vinden, staan
ons in de weg.”
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‘Zie mannen niet
alleen als werknemer
en geldverdiener,
maar ook als partner,
vader, collega, vriend
en mantelzorger.
Als mens dus’
MANNENEMANCIPATIE,
IS DAT EIGENLIJK WEL NODIG?
“Emancipatie wordt bijna altijd geassocieerd met de
emancipatie van de vrouw, maar emancipatie staat
voor veel meer. Emancipatie is het streven naar een
volwaardige plaats in de samenleving vanuit een
achtergestelde positie. Dan heb je het ook over
emancipatie van allochtonen, homo’s en nog meer
groepen. En dus ook van mannen. Ik denk dat veel
mannen zich niet ten volle als mens ontwikkelen,
geen volwaardige plaats innemen in de samenleving.
Dat is zonde. Bovendien zal emancipatie van de
man ook de emancipatie van de vrouw bevorderen.
Iedereen wordt er beter van.”
MANNEN ONTWIKKELEN ZICH NIET TEN VOLLE
ALS MENS – HOE BEDOEL JE DAT?
“De definitie van mannelijkheid staat mannen in de
weg. Van jongs af aan wordt kinderen geleerd om
zich op een bepaalde manier te gedragen. Sommige
dingen worden onderdrukt, andere dingen aangemoedigd. Zo wordt jongens geleerd om zich op een
bepaalde manier te gedragen: sterk, stoer, competitief, autonoom, onafhankelijk. Zelfs het gebruik
van geweld is geaccepteerd. Andere eigenschappen
worden onderdrukt, zoals zorgzaamheid, toegankelijkheid en betrokkenheid. Deze eenzijdige ontwikkeling belemmert mannen in hun persoonlijke
groei want niet alle aspecten krijgen de ruimte.

Andersom geldt dit natuurlijk ook voor vrouwen.
Gendergelijkheid wordt meer geaccepteerd dan
ooit, maar de eenzijdige blik op wat mannelijk en
vrouwelijk is, belemmert echte gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Mannenemancipatie is dus
nodig om mannen te bevrijden van beperkende
codes van mannelijkheid.”
WAAROM IS MANNENEMANCIPATIE
NODIG OM VROUWENEMANCIPATIE
TE BEVORDEREN?
“De emancipatie van vrouwen heeft veel bereikt
maar loopt deels vast op de rol en de positie van
mannen. Bij elk maatschappelijk probleem dat
meisjes en vrouwen aangaat, zijn jongens en mannen net zo goed betrokken. Ik geef een simpel
voorbeeld en ik haal voor de duidelijkheid even alle
nuanceringen weg. Om geweld tegen vrouwen te
verminderen, maken we vrouwen meer weerbaar,
verlichten we fietstunnels en waarschuwen we
vrouwen voorzichtig te zijn als ze in het donker
alleen op pad gaan. Terwijl er juist aan de oorzaak
gewerkt moet worden; waarom wordt er, vooral
door mannen, geweld gepleegd tegen vrouwen? Dit
heeft te maken met het feit dat geweld geaccepteerd is en zelfs wordt aangemoedigd omdat het
gezien wordt als mannelijk. Tegelijkertijd waarderen we het vrouwelijke, en automatisch dus vrouwen, als minder waard. Dit wordt onbewust en

»
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Maar als ik dezelfde beeldspraak mag gebruiken:
als je de mannen niet aan het zorgen krijgt, is het
dweilen met de kraan open. Dus werk ook aan
mannenemancipatie, zorg dat werkzaamheden die
als typisch vrouwelijk worden gezien, een herwaardering krijgen. Geef mannen de ruimte om te gaan
zorgen. Dan ontstaat er bijna vanzelf ruimte voor
de vrouw om meer te gaan werken. Het zijn namelijk communicerende vaten.”

JENS VAN TRICHT (1969) IS OPRICHTER EN DIRECTEUR
VAN EMANCIPATOR, DE NEDERLANDSE ORGANISATIE
VOOR MANNEN EN EMANCIPATIE. HIJ IS OOK CO-COÖR
DINATOR VAN HET EUROPESE NETWERK MENENGAGE EN
EXTERN ADVISEUR VAN HET EUROPEES INSTITUUT VOOR
GENDER EQUALITY. HIJ STUDEERDE VROUWENSTUDIES
AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN SPECIALI
SEERDE ZICH IN DE VERANDERENDE ROL VAN MANNEN
EN MANNELIJKHEID IN DE SAMENLEVING. JENS IS ZELF
STANDIG ADVISEUR, ONDERZOEKER, TRAINER, COACH
EN METHODIEKONTWIKKELAAR OP HET GEBIED VAN
JONGENS, MANNEN EN EMANCIPATIE – NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL.
WWW.JENSVANTRICHT.NL
WWW.TROTSEZONENTROTSEVADERS.NL
WWW.EMANCIPATOR.NL
WWW.MENENGAGE.ORG

onbedoeld gebruikt als vrijbrief om geweld te
gebruiken tegen vrouwen. We moeten aan dit soort
destructieve denkbeelden werken, minstens net zo
hard als aan het versterken van de weerbaarheid
van vrouwen. Anders dweil je met de kraan open.”
EN HOE KAN MANNENEMANCIPATIE
ZORGEN VOOR MEER FINANCIËLE
ZELFSTANDIGHEID VOOR VROUWEN?
“Er zijn allerlei goede initiatieven om vrouwen
meer aan het werk te krijgen en ook meer uren te
laten werken. Dat juich ik ook van harte toe, want
het biedt vrouwen de gelegenheid om zich ten volle
als mens te ontwikkelen en op eigen benen te
staan. Financiële zelfstandigheid is een groot goed.
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DOOR KRACHT ON TOUR ZIJN TIENTALLEN
DEALMAKERS GAAN SAMENWERKEN OM DE
FINANCIËLE ZELFSTANDIGHEID VAN VROUWEN
TE BEVORDEREN. WELKE TIPS ZOU JIJ ZE WILLEN GEVEN?
“Zie mannen niet alleen als werknemer en geldverdiener, maar ook als partner, vader, collega, vriend
en mantelzorger. Als mens dus. Een mens die meer
taken heeft dan geld verdienen. Vraag wat iemand
nodig heeft om zijn leven in balans te krijgen.
Maak een beter evenwicht tussen werk en leven
bespreekbaar en bied als werkgever ook meer flexibiliteit. Moet het werk echt altijd tussen 9 en 5 uur
gedaan worden? En moet iedereen ook 40 uur
(of meer!) werken? Joke Smit bepleitte een 5-urige
werkdag voor iedereen zodat werk en zorg beter
gecombineerd kunnen worden. Ik sluit me hier
graag bij aan, want meer uren betekent niet altijd
meer productie en zeker niet meer efficiëntie.
Minder werkuren per dag betekent wel heel vaak
minder ziekteverzuim en gelukkiger werknemers.
Er zijn wereldwijd steeds meer bedrijven die
dit bewijzen.”
WAT MOET ER VERDER GEBEUREN?
“Wat ik heel kwalijk vind, is dat vrouwelijke eigenschappen nog altijd minder gewaardeerd worden
dan mannelijke. We hebben dat als maatschappij
ook aangewakkerd door typisch vrouwelijke beroepen, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, minder goed te belonen. Er moet een herwaardering
komen van wat we vrouwelijk noemen. Beloon die
functies eerlijk. En stel prioriteiten. Ik vind het
onrustbarend dat we met z’n allen juichen als het
kabinet voorstelt het vaderschapsverlof van twee
naar vijf dagen uit te breiden. Maar we protesteren
niet als een veelvoud van het geld van deze maat
regel wordt uitgegeven aan het leger. Waar leggen
we de prioriteit; bij zorg of bij vechten? Ik pleit
voor een diepte-investering in vrede en veiligheid
door het mannen mogelijk te maken meer te gaan
zorgen. Daar worden we allemaal beter van.”

		 Wat gaven
de mannen
		 ons mee?
TYPHOON
Muzikant, columnist in Zwolle
Muzikant Typhoon stelt zich in Zwolle op als
bondgenoot van vrouwen die voor gelijkheid
strijden. “Maar”, stelt hij, “feminisme dekt voor
mij de lading niet meer. Ik spreek liever van
gendergelijkheid.”

Bij de regiobijeenkomsten waren
ook mannen te gast, als hoofd
gast, columnist of rolmodel. Wat
gaven zij ons mee?

Stress, hoe duur is je succes
Steeds spiegelen en vergelijken, twijfelen
Wat doen we hier eigenlijk, wie hoort je
Je denkt: je kwetsbaarheid maakt zwak, dus terug naar die controle
in een mannenwereld
En jij die supervrouw tussen allemaal kerels
En thuis ben jij de fixer
Zorgen voor alles. Online sterrenstatus
Zoveel wat je moet zijn, maar je laat niets vallen
Stop, niet verder, ga terug
Je gaat niet weg, je weet waarom ik je dit zeg
En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen
Maar sta me toe wat tegengas te bieden
Ze ziet zichzelf door de ogen van een ander
Ze ziet zichzelf niet als een prioriteit
Ik zie haar vlucht als snel gaande wijzers
Die bom zal ontploffen binnen afzienbare tijd

STA ME TOE
Stop, niet verder, ga terug
Je gaat niet weg, je weet waarom ik je dit zeg
En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen
Maar sta me toe wat tegengas te bieden
Je bent mooi, je bent sterk
Je bent alles wat je wilt zijn schat
Behalve je werk
Je wilt alles, je werk en een carrière
plus een normaal bestaan, tussen twee haakjes dan

Ziek, als haar lichaam rust krijgt, dus ze rust niet
Op naar het volgende moment
En ik beken: ik sta aan de zijlijn, wil ingrijpen, wil haar begrijpen
maar meissie is modern
Ze wil niet geremd worden
Alleen door liefde, ze krijgt niet genoeg
Nee, niet de manier die zij gedacht had
verwacht had op haar voorwaarde
Lieverd doe je ding, maar leer ook los te laten
Ik zeg je:
Stop, niet verder, ga terug
Je gaat niet weg, je weet waarom ik je dit zeg
En natuurlijk laat geen één vrouw zich zeggen wat te doen
Maar sta me toe wat tegengas te bieden

Paniek, ik zie je gaat hard
maar je vaart verraadt dat je iets in te halen hebt
Of iets wilt ontwijken, of iets voor wilt zijn
Je zegt: ‘mijn pijn is van mij en het hoort erbij’

»
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DAVID VAN IERSEL
Ondernemer uit Eindhoven,
“Ondernemen is altijd een risico en mijn faillissement kwam hard
aan. Maar mijn gezin heeft me altijd gemotiveerd om door te gaan in
de doorstart van mijn bedrijf. Mijn vrouw Wendela zit in een rolstoel
en kan niet veel meer doen in het huishouden. Mijn dochter Flo
helpt veel mee, maar heeft zelf natuurlijk ook aandacht nodig. Dat
vraagt aanpassingen van mijn kant. Ik organiseer mijn werk nu zo
dat ik ook altijd thuis kan werken. Flexibel werken kan gelukkig heel
goed in deze tijd.”

MATTHIJS EIJGELSHOVEN
Projectmanager taalbeleid uit Almere
“Toen we kinderen kregen was het vanzelfsprekend
dat we de zorg voor de kinderen fiftyfifty zouden
verdelen. Momenteel werk ik zelfs minder dan mijn
vrouw en ik verdien ook minder. Ik vind dat soms
lastig, maar het tast niet mijn ego aan. Ik vind
andere dingen belangrijk, dat ik voor onze kinderen
kan zorgen en de ruimte heb om een boek te
schrijven. In mijn gedrag wil ik een voorbeeld zijn
voor andere mannen, veronderstelde vanzelf
sprekendheden ter discussie stellen. ‘Mag je niet
minder werken? Onzin, je kunt altijd met je werk
gever in gesprek of ergens anders gaan werken.’
Kinderen? Daar draag je allebei zorg voor!”
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JAN KOOIJMAN
Acteur en presentator, hoofdgast in Rotterdam
“Het is bespottelijk om mannen maar drie dagen
zwangerschapsverlof te geven. Het is dan logisch
dat de zorg bij vrouwen terecht komt. Terwijl het
leven nog zo veel meer te bieden heeft. De vrouwen
om me heen volgen hun dromen en leven hun 
passie. Zij halen daar behalve een inkomen ook
veel voldoening en eigenwaarde uit. Mijn vriendin
Henna werkt als dansdocent. Hoewel ik inmiddels
voldoende inkomen heb om ons gezin te supporten,
komt het niet in me op om van Henna te vragen om
alle dagen bij onze twee dochters te blijven. Ik weet
namelijk hoe fijn het is om je ei kwijt te kunnen en je
ambities waar te maken. Als ik met KRACHT on Tour
andere vrouwen kan inspireren hun dromen te
volgen, doe ik dat graag.”

ONDERZOEKWerkendeMoeders

Moeder speelt belangrijke rol
in arbeidsparticipatie vrouw

‘GUN JE KIND
EEN WERKENDE
MOEDER!’
Nog steeds bestaat het beeld dat een vrouw die gaat werken haar kinderen
in de steek laat. Niets is minder waar, beweert Anne van Putten, beleids
medewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
“Door te werken geef je je kinderen – en jezelf – juist iets kostbaars.”

Vrouwen hebben hun opleidingsachter
stand al vele jaren geleden ingehaald
en streven de mannen inmiddels voor
bij. Toch krijgen vrouwen het niet voor
elkaar om deze voorsprong te verzil
veren. Ze verdienen minder in vergelijk
bare banen, en slechts de helft van
de vrouwen staat – op papier – finan
cieel op eigen benen. Een van de
verklaringen daarvoor is het feit dat
Nederlandse vrouwen kampioen deel
tijdwerken zijn.

GOED VOORBEELD
Maar hoe komt het dat vrouwen zo
weinig uren werken? Anne van Putten
onderzocht in 2009 in haar proefschrift

de invloed van werkende moeders op
het aantal uren dat hun dochters later
werken. Conclusie: die invloed is er. De
dochters van werkende moeders wer
ken zo’n anderhalf á twee uur per week
meer dan dochters van huismoeders,
en dat is buiten allerlei andere factoren
als opleiding en achtergrond gerekend.
Twee uur lijkt op het eerste gezicht niet
wereldschokkend, maar het betekent
wel zeven procent meer arbeidsaanbod
op een gemiddelde werkweek van
28 uur in dit onderzoek. Anne: “Dit ver
band tussen werk van moeders en
dochters vinden we lang na de kinder
tijd terug, ook na jaren waarin allerlei
andere gebeurtenissen en ervaringen

het arbeidsmarktgedrag van dochters
hebben beïnvloed. Werkende moeders
geven het voorbeeld dat werk en zorg
te combineren zijn. Daarnaast breng je
als werkende moeder verschillende
vormen van kapitaal mee in het huis
houden. Vanzelfsprekend financieel
kapitaal, maar ook menselijk kapitaal in
de vorm van vaardigheden en exper
tise. Sociaal kapitaal is een derde vorm
van kapitaal dat zij inbrengen; een net
werk dat contacten en informatie biedt.
Dochters profiteren hiervan.”
Uit haar onderzoek blijkt dat ook in het
latere leven ouders een belangrijke rol
spelen in het aantal uren dat een vrouw
werkt. Vrouwen die grootouderlijke hulp

»
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in het huishouden kregen, werken
vaker en meer. Partners of betaalde
hulp kunnen die rol natuurlijk ook
vervullen.

FINANCIËLE OVERWEGING

‘IK VIND DAT JE VERDER MOET
KIJKEN DAN ALLEEN NAAR DIE
PAAR EERSTE KOSTBARE JAREN.
JE MOET ZO’N AFWEGING OP DE
LANGERE TERMIJN BEZIEN’
54 | krachtontour

Momenteel werkt Anne als beleids
medewerker bij het ministerie van SZW.
“Arbeidsdeelname van vrouwen is een
belangrijk thema van dit kabinet.
Natuurlijk omdat het voor iedere vrouw
van belang is om haar eigen boontjes
te kunnen doppen, maar ook econo
misch en maatschappelijk gezien. De
laatste cijfers van het CBS laten een
kleine toename van het aantal grotere
deeltijdbanen zien, maar dit laat de
gemiddelde werkweek nog niet
echt stijgen.”
Het beperkte aantal uren dat vrouwen
gemiddeld werken, wordt deels ver
klaard door het moederschap. Anne:
“We zien – nog steeds – een flinke dui
keling in het aantal uren dat een vrouw
werkt wanneer er kinderen komen.
Nederland heeft dat veel sterker dan
andere Europese landen. Soms is het
een financiële overweging. Als de kos
ten voor de kinderopvang net zo hoog
zijn als je inkomen lijkt het logisch om
te stoppen met werken. Toch vind ik
het gek dat stellen dan alleen de afwe
ging maken tussen het inkomen van de
moeder en de kosten van kinderop
vang; de vader zou ook wat minder
kunnen gaan werken. Het is toch ook
zijn kind?
Ik vind dat je verder moet kijken dan
alleen naar die paar eerste kostbare
jaren. Je moet zo’n afweging op de
langere termijn bezien. Het gat in je cv
en een minder goed pensioen kunnen
op den duur wel eens veel duurder
uitpakken. Bovendien mis je de kans
om je vaardigheden en talenten te ont
wikkelen. Ook bied je jouw dochter iets
waardevols als je wel blijft werken: je
laat zien dat werk en zorg te combine
ren zijn. Zij zal dit als normaal zien en

SINDS DRIE JAAR IS ANNE VAN PUTTEN ZELF OOK MOEDER. DE ZORG VOOR HAAR
TWEE DOCHTERS EN HET HUISHOUDEN IS EERLIJK VERDEELD, VINDT ZE. “IK WERK
VIER DAGEN IN DE WEEK EN MIJN PARTNER 4,5 DAG. MAAR OMDAT HIJ MINDER
REISTIJD HEEFT, KAN HIJ AAN DE ‘RANDEN VAN DE DAG’ MEER OPVANGEN.” HAAR
OUDERS ZIJN EEN DAG IN DE WEEK BIJ HAAR THUIS VOOR DE MEIDEN, EN DAT IS
ECHT EEN ‘ONTZORGDAG’. ANNE: “WE HOEVEN ’S MORGENS ALLEEN MAAR DE
DEUR ACHTER ONS DICHT TE TREKKEN EN ALS WE THUISKOMEN, STAAT HET ETEN
KLAAR. IEDEREEN BLIJ, WANT MIJN OUDERS ZIJN DANKBAAR DAT ZE VEEL BIJ HUN
KLEINKINDEREN ZIJN. EN ONZE KINDEREN VINDEN DE OPA- EN OMADAG
FANTASTISCH.”

meer vanzelfsprekend haar kansen
pakken als ze zelf de arbeidsmarkt
betreedt. Ik kan alleen maar hopen dat
deze wetenschap bevrijdend en stimu
lerend werkt voor mensen die denken
dat je als moeder je kinderen tekort
doet als je buitenshuis werkt.”

PEPERNOTEN BAKKEN
Anne kreeg zelf een mooi voorbeeld in
haar jeugd. “Mijn oma, zelf huisvrouw,
wilde per se dat haar drie dochters een
vak zouden leren, zodat ze financieel
op eigen benen konden staan. Het sti
muleerde mijn moeder om altijd te blij
ven werken. Mijn vader werkte ook in
deeltijd toen ik nog klein was. Hij was
zo’n beetje de enige vader die bij ons
op de basisschool hielp met peper
noten bakken. Dat was midden jaren

tachtig, toen veel moeders van mijn
vriendinnen gestopt waren met werken.
Hoewel nu veel meer vrouwen blijven
werken, zit dat traditionele model nog
steeds heel sterk in ons culturele den
ken. Laatst kwam een vriendin terug na
een paar jaar Kenia, waar vooral vrou
wen de economie draaiende houden.
Zij stelde geschrokken vast: ‘We zijn in
Nederland lang niet zo geëmancipeerd
als ik altijd dacht’.”

rol voor leidinggevenden. Vraag mede
werkers, vrouwen en mannen, naar hoe
zij werk en zorg denken te gaan combi
neren. Wat hebben zij nodig om een
substantieel aantal uren te blijven wer
ken? Dit soort vragen wordt te weinig
gesteld, terwijl de oplossingen meestal
voor de hand liggen. Flexibeler kunnen
werken geeft vaak al veel ruimte.
Bespreek wat er mogelijk is.”

ROL LEIDINGGEVENDE
Behalve haar oproep aan vrouwen om
vooral actief te blijven op de arbeids
markt, doet Anne ook een verzoek aan
leidinggevenden. “Natuurlijk moet
iedereen zelf nadenken over zijn of haar
toekomst op de arbeidsmarkt als er
kinderen komen, maar ik zie ook een
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@Treatenkate
@HeleenvanRoyen @CongresKRACHT goed
initiatief! Best shocking dat ongeveer helft van NL
vrouwen niet in eigen onderhoud kan voorzien... 
@petrievandorp 
@CongresKRACHT Jazeker!!! Wie denk je wel dat
je bent! Van #stylecounsel #krachtontour #almere
@leefmetpassie 
Via #vrouwenvannu #krachtontour
@CongresKRACHT digitale kennismaking met
inspirerende vrouw #notaris Heleen Vaarten
youtube.com/watch?v=q1W7rd...
@KdeGroen 
@HeleenvanRoyen @MPaantjens
@CongresKRACHT Rotterdam vorig jaar groot
succes. Zeker waard om vol te houden

SOCIALMEDIAHighlights

Natuurlijk bleef KRACHT on Tour niet alleen
beperkt tot gesprekken tijdens de bijeen
komsten in het land. Ook op social media was
er veel interactie. En dat is er nog steeds.
Een overzicht van de leukste, meest gelikede
en opvallendste posts en tweets op Twitter en
Facebook.

@MicheleGarnier
@CongresKRACHT @MattiasGL @inekevangent:
goed begin van de avond! Vrouwen en arbeid: er
komen vast deals : @GemeenteGR @CityofTalent
@hanze
@Laura_ESeeVideo
Tijdens #krachtontour van @CongresKRACHT
vind ik het subliem om powervrouwen te
ontmoeten zoals @tubinokokerrok
@JacqelineRigter
@CongresKRACHT @JacqelineRigter Ik wil naar
de workshops ‘Het pad van de heldin’ of ‘Dromen
voor beginners’. Op een inspirerende middag.
@yvettetick
Hoe kan het dat ik het werk doe dat ik doe maar
nu pas @CongresKRACHT ontdek?? Die zouden
meer followers moeten hebben dan ik denk ik...
Wie volgt?
@CharlesdeVries
Vandaar ook belang van economische
zelfstandigheid van vrouwen én mannen
@JanLatten @statistiekcbs @CongresKRACHT
@WomanKracht040
Waarom KrachtonTour? “Omdat wij in Nederland
vrouwen hebben met talenten die nog benut
moeten worden” @Jet_Bussemaker
@wethouderDepla @CongresKRACHT
@CongresKracht
Mijn vader zei altijd: ‘Eerst je studie. En volg je
hart.’- Aldus Nazmiye in Almere. En dat is haar
gelukt!
@CongresKracht
Werkgevers in #Groningen tekenen meer dan
30 deals om de financiële positie van vrouwen te
verbeteren #KrachtonTour
@vanhulley
Vanavond: klaar om te starten met de
@OAGroningen, met dank aan #krachtontour,
#trots op Raghad! #succes
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Volgers
3 november 2014: 572
Volgers
3 november 2015: 814

Likes
3 november 2014: 1.630
Likes
3 november 2015: 3.565
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PHOTOBOOTHWeCanDoIt
Wie kent Rosie the Riveter niet?
Rosie staat al decennia lang
symbool voor het feminisme en
de economische kracht van
vrouwen. Tijdens de bijeen
komsten in de regio kon je in
de photo booth je eigen Rosie
laten maken. En wat zijn het
prachtige en vooral krachtige
vrouwen! We Can Do It!
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OPSTRAATInDeJokeSmitStraat

ONDERTUSSEN
in de Joke
			Smitstraat
We peilden de mening van vrouwen in een aantal Joke Smitstraten in
Nederland. Wat vinden zij belangrijk op het gebied van werk en zorg?
En: weten zij wie Joke Smit is?

‘Van een
leien dakje’
→
“Toen ik twee maanden geleden in de Joke Smitstraat
kwam wonen, heb ik haar naam wel even gegoogled.
Ik weet dat ze actief was op het gebied van emancipatie,
maar meer eigenlijk niet. Er wonen hier veel tweeverdieners, dat zou Joke Smit vast gewaardeerd hebben! Ik kom
oorspronkelijk uit Brazilië en zie dat het hier in Nederland
best goed gaat: mannen helpen mee in het huishouden en
zorgen net als hun vrouw voor de kinderen. Mijn man en ik
praten veel over de verdeling van zorg en werk. Tja, en dat
gaat eigenlijk van een leien dakje. We zijn heel gelukkig
zo met onze twee dochters.”
Simone Hashimoto – arts-onderzoeker AMC
Joke Smitweg – Voorschoten
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‘Eruit halen
wat erin zit’
←
“Mijn moeder is erg feministisch. In
Griekenland was zij docent Arabische
talen aan de universiteit. Sinds zeven
jaar wonen we in Nederland; hier geeft
zij Arabische les aan kinderen. Zij heeft
me altijd meegegeven om niet afhankelijk te zijn van een man en van zijn geld.
Ik neem haar advies zeker ter harte. Het
zal daar ook wel mee te maken hebben
dat ik Internationale Studies in Leiden
ben gaan studeren, een opleiding die
veel kansen biedt. Ik wil graag bij een
ambassade werken of misschien zelfs wel
bij de Verenigde Naties. En mocht ik
later een partner vinden, dan wil ik de
zorg voor de kinderen gelijkwaardig
verdelen. En als hij dat niet wil? Dan
heeft ie vette pech…”
Dochter Ellethy en moeder Askar
Omgeving Joke Smitplein - Hoofddorp

‘Zorg gelijk
verdelen’

↑
“Nee, eerlijk gezegd heb ik nog nooit
van Joke Smit gehoord. Een feministe?
Ik heb zelf wel voorbeelden op dat
gebied. Mijn zus bijvoorbeeld. Zij heeft
onlangs haar relatie beëindigd omdat
ze niet kon groeien, hij stagneerde haar
ontwikkeling. Daar heb ik veel bewondering voor. En ik ben zelf onlangs van
Zwolle naar Amsterdam verhuisd
omdat ik hier meer kansen had op een
betere baan. Ja, ik ben best ambitieus.
Onze moeder zei altijd: ‘Probeer er
alles uit te halen wat erin zit.’
Dat doe ik nu.”
Juliet de Lange –
sales assistent Schiphol
Omgeving Joke Smitplein –
Hoofddorp

→
“Mijn moeder zei altijd: ‘Als je goed je best doet op
school, dan kom je er wel. Maar doe vooral ook wat je
zelf leuk vindt.’ Datzelfde heb ik doorgegeven aan
mijn kinderen. En of het nu geluk is of onze verdienste, het gaat ze allemaal voor de wind. Ze kunnen zorg
voor de kinderen en werk goed combineren. Ik heb zelf
altijd gewerkt, tot het helaas fysiek niet meer ging. Ik
zorgde er in die tijd wel altijd voor dat ik om drie uur
thuis zat met een kopje thee. Dat is toch belangrijk?”
Hennie Waasdorp – huisvrouw,
voorheen medewerker horeca
Joke Smitstraat – Leiden

‘Doe wat je
leuk vindt’

»
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→
“Ik heb het, ook toen ik nog getrouwd was, eigenlijk altijd alleen gedaan.
Nu ben ik onlangs gescheiden en sinds ik mijn geld zelf verdien, ben ik
veel trotser op mezelf. Ik ben niet meer afhankelijk van het salaris van
mijn man. Mijn dochter is erg geëmancipeerd, Hillary Clinton is haar
grote voorbeeld. Omdat ze een puber is, hebben we daar de nodige discussies over, maar ik denk serieus dat ze er komt. Ze is heel gedreven. Ik
heb haar altijd meegegeven onafhankelijk te zijn. En dat is ze!”
Hellen de Vries – medewerker secretariaat bouwbedrijf
Omgeving Joke Smitplein – Hoofddorp

‘Veel druk
uit omgeving’

‘Trotser
op mezelf’

“Ja, ik weet wel wie Joke Smit is: zij was een voorvechter voor
vrouwenrechten. Er is nog steeds een wereld te winnen.
Mannen en vrouwen worden nog steeds niet gelijk betaald voor
hetzelfde werk, en ik zie een gigantische achterstand bij allochtone vrouwen. Wat ik mijn dochter probeer mee te geven? Doe
wat je leuk vindt, het leven kan namelijk zomaar voorbij zijn.
Ze wil graag dierenactiviste worden en zoekt naar een bijbaan
op dat gebied. Ik moedig dat alleen maar aan.”
↑
“Wat toevallig! Ik riep net tegen een vriendin: ‘Mag je eigenlijk ook gewoon de ambitie hebben om moeder te zijn en thuis te
blijven?’ Ik voel best veel druk vanuit mijn
omgeving en de maatschappij. De maatstaf
is toch om veertig uur per week te werken
en daarnaast ook nog voor de kinderen te
zorgen. We zijn heel erg gefocust op materiele zaken en hoe we dat allemaal kunnen
betalen. Van mij mag het allemaal wel een
tandje minder. Kinderen hebben goede
begeleiding nodig, en ik denk dat de ouders
die het beste kunnen geven.”
Daniela Cano Derksen – werkzoekend
Omgeving Joke Smitplein – Hoofddorp
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Bernadette de Fouw – Z-verpleegkundige,
nu werkzoekend. Dochter Lois Lily – scholier
Omgeving Joke Smitplein – Hoofddorp

↓

‘Wereld te
winnen’

AALTJE ADA ADINDA ADRIANA AGNES AGNES AGNIESZKA AGRETHA ALAMINA ALEID ALETTA ALICE ALICE ALICE ALIE ALIE ALIE ALIE AMAAL AMAAL
AMINA AMINA ANA ANDREA ANDREA ANGEIQUE ANGELA ANGELA ANGELIQUE ANGELIQUE ANGELIQUE ANGIE ANIRA ANJA ANJA ANJA ANKIE ANKIE
ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA-GEERTJE ANNAGEM ANNE ANNE MARIEKE ANNEKE ANNEKE ANNEKE ANNEKE ANNEKE ANNEKE ANNEKE ANNELIESE
ANNEMARIE ANNEMIEKE ANNEMIEKE ANNET ANNET ANNET ANNET ANNETJE ANNETTE ANNIE ANNIETTE ANNY ANS APARNA APOLONIA ARINA ASHA
ASSIA ASTRID ASTRID ASTRID ATY AUDREY AUDREY AUDREY AUDREY AURELIANA AYNUR AYSE AYSE BABS BARBARA BARBARA BARBARA BEHIYE
BELLITA BEMNET BEN BERENDA BERNADETTE BERNADETTE BERNADETTE BERTINE BERYL BERYL BETTIE BIHMA BIRGIT BIRGITTA BIRGÜL BOB
BRIDGET BRIGIT BRIGITTE BRIGITTE BRIGITTE BRITT C C. CARIN CARIN CARLA CARLA CARLA CARLA CARLA CARLIEN CARLIJN CARMEN CAROLA
CAROLA CAROLA CAROLIEN CAROLIEN CAROLINA CAROLINE CAROLINE CAROLINE CECILE CEIKE CHANTAL CHARLENE CHARLES CHARLOTTE
CHARLOTTE CHRISTA CHRISTEL CHRISTINA CILLA CINDY CISKA CISKA CJ CLASKE CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA COBY CONSTANCE
CORALIE CORALINE CORINA CORINE CORINE CORINE CORNELLI CORRIE CORRY CRISTEL CYNTHIA CYNTHIA DAISY DANA DANIELLA DANIELLE

‘Alle
		deelnemers
bedankt!’
DANIELLE DANIVA DANUTA DAPHNE DAPHNE DAPHNE DEA DEBBIE DEDDY DELICIA DENISE DENISE DÉSIRÉE DIANA DIANA DIANA DIANA DIANA

DIANDRA DIEUKE DIEUWKE DINEKE DINEKE DIRK DODY DORCAS DORINE DORINE DOROTA DOROTHEA ED ED EDITE MARIA EDITH EDWIN EEFJE

EESJE ELANDA ELÉONORE ELIANNE ELISABETH ELISE ELIZABETH ELLEN ELLEN ELLEN ELLEN ELLEN ELLIS ELLY ELS ELS ELS ELSSIEN ELZE ERICA
ERNA ESMEE ESMERALDA ESRA ESTER ESTHER ESTHER ESTHER ESTHER ESTHER ESTHER ETSSELINE ETTEKE EVA EVA EVA EVA EVELIEN EVELYNE
FABIOLA FARAH FATIMA FATIMA FATIMA FATIMA FATMA FATMA FATMA FEMKE FEMMY FIEN FIRDEVS FLEUR FLOOR FLORENCE FRANCA FRANCES

FRANCIEN FRANCIEN FRANK FRANK FRANKA FRANSIEN G.C. GAIKE GEA GEERTJE GERDA GERDA GERDA GERDA GERDA GERDI GERDIEN GERRIE

GERTINE GERTY GINA GINEKE GISELLA GLADIJS GLADYS GODIE GONDA GONNEKE GONNIE GRACE GRACITA GREETJE GRETA GUDRUN GUL HANIM
GULDANE GULSIMA H. HABIBA HAFIDA HAIDEH HALIMA HANNA HANNA HANNEKE HANNEKE HANNEKE HANS HARRIËT HASMIK HEDY HEIDI HEIDY
HEIDY HELEEN HELENE HELENE HELENE HELGA HELGA HELGA HELLA HELMA HELMA HELMI HENNA HENNIE HENNIE HERMA HERMINA HESTER

HETTIE HETTY HETTY HETTY HILDE HILDE HILDE HILGA HILKE HILLEGON HILLY HIRITI HONG HULYA IENE ILSE ILSE ILSE ILSE ILSE IME INA INA INA
INEKE INEKE INEKE INGE INGE INGE INGE INGE INGE INGE INGE INGE INGEBORG INGEBORGMAUD INGRID INGRID INGRID INGRID INGRID INGRID

INGRID INGRID INGRID INGUN INGUN INGUN INZEZ IRENA IRENE IRENE IRENE IRENE IRENE IRENE IRENE IRMA ISABELLA ISABELLE IVETTE IVY J.C.

JACQUELINE JACQUELINE JACQUELINE JACQUELINE JACQUELINE JACQUELINE JACQUELINE JAMAA JAMILA JAMILA JANE JANET JANINE JANINE

JANINE JANNA JANNEKE JANNEKE JANNEKE JANNET JANTIEN JANTINA JAYNE JEANET JEANETTE JEANETTE JEANETTE JEANINE JEANINE JEANINE
JEANNE JEANNE JEANNET JEANNET JEANNETTE JEANNETTE JELLY JENNIFER JENNIFER JENNY JESSICA JESSIE JESSY-JANE JET JETTIE JIKKE

JITSKE JO JO JO-ANNE JOKE JOKE JOKE JOKE JOLANDA JOLANDA JOLANDA JOLANDA JOLÈNE JOLIJN JONNA JORDANUS JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSINA
JOSINE MARIE JUDITH JUDITH JUDITH JUDITH JUDY JULISSA JUTTA JUUL K.A. KAREN KARIMA KARIMA KARIMA KARIMA KARIN KARIN KARIN KARIN
KARIN KARIN KARLIJN KAROLL KATARINA KIM KINKE KIRSTEN KIRTI KONSTANZE KORRY KRISTEL KUBRA L.L.G.H. LARISA LATIFA LAURA LAURA LEI
LENA LENIE LENNA LEO LEONIE LEONIE LEYLA LEYLA LIA LIA LIA LIAN LIANE LIANE LIANNE LIDA LIDIA LIEDY LIEKE LIESBERT LIESBETH LILIAN

LILIANA LINA LINDA LINDA LINDA LINDA LINDA LINDA LINDA LINDA LINDA LINEKE LISA LISE LISETTE LIVIA LIZA LOES LONNEKE LOURA LUCIA LUCIE
LUCIE LUCRÉ LUIZA LYDIE M. M.A. MAAIKE MAAIKE MAARTJE MAARTJE MAARTJE MADELON MAGEERATHY MAHTAB MALIKA MALIKA MANDY

MANISHA MANON MANON MANUELA MARC MARGA MARGO MARGO MARGO MARGOT MARGREET MARGRET MARGRIET MARGRIET MARGUERITE
MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA LAMBERDINA ELISABETH MARIAN MARIAN MARIANA MARIANNE MARIANNE MARIANNE
MARIE-ASTRID MARIEKE MARIEKE MARIEKE MARIEKE MARIEKE MARIEL MARIELLE MARIËNNE MARIETTE MARIJAN MARIJE MARIJE MARIJE
MARIJKE MARIJKE MARIJKE MARIJKE MARIJKE MARIJKE MARIJKE MARIKEN MARIKEN MARINA MARINA MARINA MARION MARION MARISA

MARISKA MARISKA MARITSKA MARJA MARJA MARJA MARJA MARJA MARJA MARJA MARJA MARJAM MARJAN MARJAN MARJAN MARJAN MARJAN
MARJAN MARJAN MARJAN MARJAN MARJLEIN MARJO MARJOLEIN MARJOLEIN MARJOLIJN MARLEEN MARLEEN MARLENE MARLOES MARLOES
MARTHA MARTHA MARTHA MARTHA MARTHA MARTHA MARTINA MARTINE MARTINE MARVA MARY MARY MARY MARYKE MARZIEH MASCHA
MASCHA MATHILDE MAYA MAYTRI MEIKE MELANIE MELANY MELINDA MELINDA MELISSA MENNY META MEVR. MICHELLE MICHELLE MICK MIEKE

MIEKE MIEKE MIEKE MIEKE MIENTJE MIETJI MIGNON MILA MILLY MIRANDA MIRANDA MIRANDA MIRANDA MIRIAM MIRIAM MIRIAM MIRJAM MIRJAM
MIRJAM MIRJAM MIRJAM MISCHA MOENNE MONICA MONICA MONICA MONIEK MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONIQUE
MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONIQUE MONTAÑA MYLÈNE MYRA MYRA MYRIAM MYRIAM MYRTHE NABILA NADIRA NAIMA NALAN
NANDA NANDINI NANNEKE NARIELA NARSHA NASRIN NATALIE NATALIE NATASJA NATASJA NATHALIE NATHALY NATHALY NECLA NELIE NELLEKE
NELLIE NETTA NICHE NICKY NICKY NICOLE NICOLE NICOLE NICOLE NICOLE NICOLE NICOLIEN NIDELINE NIENKE NINA NINKE NONI NOOR NORA
ODILE OGINDA OKSANA OLGA OZLEM PAMELA PASCALLE PATRICIA PATRICIA PATRIZIA PAULA PAULA PAULINE PAULINE PAULINE PETER PETER
PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRA PETRIE PRISCILLA PRISCILLA R RABIA RACHEL RACHIDA RAGHAD
RAMONA RAMONA REGINA RENÉ RENEE RENEE RENÉE RENETTE RENETTE RENSKE RESI RESI RIA RIA RIANNE RICHELINE RIKJE RIKY RIMMA RINA
RINSKE RITA RIXT ROBIN ROELIEN ROMEE ROMMY ROOS ROSALIND ROSE ROSE-ANN ROSE-MARIE RUBIELLA RUBY RUBY RUKIYE RUTH RUTH
RYNILDA S.M. SABIEN SABINE SABINE SABINE SABINE SACHA SACHA SACHA SADIA SAFIA SAHRA SALIMA SAMANTHA SAMANTHA SAMIRA SAMYA
SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA SANIYE SANIYE SANNA SANNE SANNE SANTUCIA SASHA SASKIA SASKIA SASKIA SASKIA
SASKIA SASKIA SAVANNAH SEFA SELMA SELMA SENAY SHAKILA SHAKUNTELA SHANTI SHANTIE SHARIDA SHARINE SHARINE M. SHARMILA SHARON
SHARON SHARON SHERIDA SHERRY SHIREEN SHIRLEY SHIRLEY SHOKRIYA SHURDELINE SIETSKE SIETSKE SIGRID SILVIA SIMONE SIMONE SIMONE
SINTYHA SITA SJOERDJE SOEMITRA SOENITA SOHIR SOLANGE SOLANGE SONNIA SONYA SONYAH SOPHIE SOPHIE SORAYA SPOEK STAF STEFANIE
STELLA STEPHANIE SUMMEEA SUSANNA SUSANNE SUSANNE SUZAN SUZAN SUZANNE SUZANNE SYLVA SYLVIA SYLVIA SYLVIA SYLVIA TAMARA
TANJA TANYA TERESA TESSA TESSIE THALITA THAMINI THEA THELMA THERA THERESA THÉRÉSA TIANNE TIKI TINEKE TINEKE TINI TINY TINY TIRZA
TITIA TRUDI TRUDY TRUUS TRUUS TUBILA TULAY ULLA URSELA VANESSA VANESSA VARESSA VERA VERA VERELA VERGINIA VESNA VIA VICTORINE
VIVIAN WENDI WENDY WENDY WENDY WIEKE WIENEKE WIES WIL WILLEMIEN WILLEMIEN WILLEMIEN WILLEMIEN WILLEMIJN WILMA WILMA WILMA
WILMA WILMA WIM WINNY YEDIDIA YETI YFKE YOLANDA YOLANDA YPKJEN YVONNE YVONNE YVONNE YVONNE YVONNE YVONNE YVONNE YVONNE
ZEINAB ZITA ZOË BEDANKT!
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KRACHT ON TOUR OOK IN UW GEMEENTE?
Vraag cofinanciering aan!
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De afgelopen twee jaar bezocht KRACHT on Tour Roermond, Eindhoven, Zwolle, Rotterdam,
Groningen en Almere. In al die regio’s zijn afspraken gemaakt met overheden, bedrijven,
vrouwenorganisaties en onderwijsinstellingen om samen een betere financiële positie voor
vrouwen te realiseren. Meer dan vijftig van deze dealmakers bieden nu werkervaringsplaatsen
en scholing aan of zorgen voor een betere aansluiting op elkaar van onderwijs en arbeidsmarkt
voor herintreders.
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Waarom KRACHT on Tour?
KRACHT on Tour wil meer vrouwen stimuleren om hun
talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren.
Want dat betekent dat zij zelfstandiger zijn, meer
keuzevrijheid hebben en een sterkere positie innemen
in de maatschappij.
Wilt u ook stimuleren dat vrouwen in uw regio nieuwe
kansen krijgen en pakken? Minister Jet Bussemaker van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt cofinanciering
aan voor gemeenten die volgend jaar een bijeenkomst
willen organiseren.

“KRACHT on Tour biedt nieuwe mogelijkheden
om op een laagdrempelige manier vrouwen in
contact te brengen met bedrijven en organisaties die
hen naar werk toe kunnen helpen. Ons kernteam legt
verbinding tussen de verschillende dealmakers en
de vrouwen. Door werkervaringsplekken, coachingen trainingsmogelijkheden aan te bieden helpen
we vrouwen zich persoonlijk en professioneel
te ontwikkelen. En daarmee leveren zij weer een
versterkende bijdrage aan de bedrijven. Het is mooi
om te zien hoe we met maatwerk vrouwen en
bedrijven bij elkaar brengen.”
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Wethouder Vedelaar, gemeente Zwolle
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Wilt u in 2016 zelf een KRACHT on Tour-bijeenkomst organiseren?
Dien dan uiterlijk 15 december 2015 een aanvraag in.
Meer informatie op http://www.krachtontour.nl/regios/kracht-in-uw-gemeente
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