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Voorwoord 
 

In dit jaarverslag is te lezen hoe de leden van het VWI ervoor zorgen dat het netwerk 

actief blijft. In 2016 heeft VWI vier bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er veel 

verschillende bijdrages van leden die activiteiten mogelijk maken, actief zijn in 

deelnetwerken of teksten schrijven voor de leden van het VWI. Zo kunnen de website, de 

flits, de sociale media, de workshops en het symposium doorgang blijven vinden.  

We kijken ernaar uit om in 2017 ook binnen het VWI-netwerk de diversiteit te versterken 

en het ledenaantal te vergroten zodat jonge vrouwen en studenten ook aangesproken 

blijven door het netwerk. Dan kunnen we ook in de toekomst de supportersclub blijven 

voor vrouwen met ambitie! 

 

Wageningen, april 2016 

 

 

Het bestuur in 2016 

Voorzitter   Toos van Oers 

Secretaris   Riti Hermán Mostert 

Penningmeester   Frida Steenblik 

Algemeen lid   Gaby Jansen 

Algemeen lid    Christine Verheijden 

Algemeen   Tamar Reijnen 

            

                 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VWI statistieken 
Leden 

Op 31 december 2016 had het VWI 362 leden. In 2015 waren dat er 360. Er zijn in 2016 5 

leden bijgekomen en 3 leden uitgeschreven door overlijden of door opschoning van de lijst.  

 

VWI en digitaal netwerken 
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Flits! 

De digitale nieuwsbrief Flits! komt iedere maand uit. Leden ontvangen de nieuwsbrief 

automatisch, maar ook andere belangstellenden kunnen zich abonneren. In 2016 heeft 

Marjan Vrins de Flits! samengesteld. 

 

Social media 

Het VWI is actief op Twitter, Facebook en heeft een LinkedIn discussiegroep. Ansa Baykus-

Fiaz beheert het Twitter account en Gaby Jansen is beheerder van Facebook. 

 

Columns VWI-Flits 

 

Wordt dit jouw jaar? 
 
Een drietal columnisten heeft in 2016 maandelijks een column voor het VWI geschreven, 
voor Flits en website. Een column met een boodschap met een knipoog over vrouw, studie, 
werk, balans werk&privé en natuurlijk Wageningen. De columnisten: Annet Lamers, Iris 
Vendel en Joke Erasmus-Kooiman.  
 
De volgende 10 columns zijn in 2016 gepubliceerd: 
 
Januari: ‘Puur’, door Joke Erasmus-Kooiman 
Februari: ‘Wageningen, onbegrensde nieuwsgierigheid, door Iris Vendel 
Maart: ‘Wedstrijdje goedkoop’, door Annet Lamers 
April: ‘Wat goed van jou dat je dit leest’, door Joke Erasmus-Kooiman 
Mei: ‘Ik plan mijn Pomodori’, door Iris Vendel 
Juni: ‘Voedsel uit het bos’, door Annet Lamers 
September: ‘Leeghoofd’, door Joke Erasmus-Kooiman 
Oktober: ‘Afhankelijk’, door Iris Vendel 
November: ‘Liftavonturen’, door Annet Lamers 
December: ‘Kerst in Mexico’, door Annet Lamers 
 
In januari 2017 verscheen de laatste column ‘Wordt dit jouw jaar?’ omdat twee columnisten, 
om verschillende persoonlijke redenen hebben besloten te stoppen. Op zoek naar een aantal 
nieuwe columnisten schreef Joke : […] Maar na vele jaren als columnist voor het VWI stop ik 
nu écht. Het was leuk, het was goed, ik heb genoten. Maar er komt nu ruimte voor iemand 
anders met een goed voornemen. […] Een leuke vrouw met de ambitie om columns te gaan 
schrijven! Wordt dit jouw jaar, op mijn plek? 
 
Contactpersoon: Joke Erasmus-Kooiman, Iris Vendel, Annet Lamers 
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VWI Activiteiten en bijeenkomsten 2016 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 
 

Energie van buitenlandse vrouwen in Wageningen 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 februari ging het VWI op zoek naar andere hoog 
opgeleide vrouwen in Wageningen. Jutta Wirth verzorgde de workshop ‘Energie van 
buitenlandse vrouwen in Wageningen’. Ze bracht haar eigen ervaringen in met het 
opbouwen van een sociaal netwerk als je langere tijd in een ander land gaat wonen. Maar 
ook de mooie verhalen en uiteenlopende ervaringen van de aanwezige vrouwen maakten 
deze workshop extra spannend. "Soms moet je een lange adem hebben om jouw netwerk in 
het buitenland of als buitenlander in Wageningen op te bouwen " was een van de uitspraken. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige en motiverende netwerkborrel. 

 

Monitoring groep Wageningen UR in Balance 
2016 
 
Het Plan van Aanpak Gender Balans Wageningen UR bevat de volgende 4 componenten: 

 
1. Vergroten van gender awareness 
2. Een systematische aanpak voor mentoring. 

3. Realistische aanpak bij benoemingen, inclusief ondersteunende maatregelen. 
4. Creëren, ondersteunen en zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen. 

 
 
Stand van zaken betreffende de uitvoering ‘plan van aanpak’  
 
1. Gender awareness programma.  
2. Mentoring programma loopt goed. 
3. Benoemingen – realistische aanpak. 
4. Rolmodellen.  
5. Debate Gender & Science for Wageningen  

 
 
Contactpersoon: Christine Verheijden 
 

Nederlandse Vrouwenraad (NVR) 
Al jaren is het VWI lid van de Nederlandse Vrouwenraad, een koepel van 50 
vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende achtergrond. 
In april 2016 organiseerde de NVR een voorzittersoverleg, een kleinschalige bijeenkomst 
waar de lid organisaties worden bijgepraat over de plannen van de NVR. Ook is er ruimte om 
de andere lid-organisaties te informeren over je eigen organisatie. 
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Daarnaast is er twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle lid-
organisaties worden uitgenodigd. VWI-leden worden iedere maand in de Flits geïnformeerd 
over de activiteiten van de NVR en de lid-organisaties. Enkele van de onderwerpen waar de 
NVR zich mee bezig houdt: arbeid & zorg, emancipatiebeleid, geweld tegen vrouwen, 
prostitutie en vrouwenhandel. Ieder jaar selecteert de NVR de Nederlandse 
vrouwenvertegenwoordiger die deel uit maakt van de Regeringsdelegatie naar de Algemene 
Vergadering van de VN. Namens de Nederlandse vrouwen spreekt zij de regeringsleiders 
toe. 
 

Contactpersoon: Toos van Oers 

 

ALV 2016 
 

ALV 2016 met workshop 

Met 18 vrouwen van het VWI hebben we op 9 april 2016 een ledenvergadering gehad, waarin het 

bestuur afscheid nam van Ewa Wietsma (algemeen lid), en waarin Tamar Reijnen (algemeen lid) en 

Riti Hermán Mostert (secretaris) werden geïnstalleerd. Het financiële jaarverslag werd 

gepresenteerd door Frida Steenblik. Het jaarverslag en de begroting waren al goedgekeurd door de 

kascommissie en door de aanwezige leden werd ingestemd met de inhoud. Toos van Oers, onze 

voorzitter leidt deze ALV en heeft aandacht voor alle activiteiten van het afgelopen jaar. VWI heeft 

veel actieve groepen, actieve netwerkers en wordt regelmatig gevraagd voor interessante 

bijeenkomsten. We hebben een goed jaar gehad. Het bestuur kreeg waardevolle tips voor de 

versterking van ons netwerk door jonge leden. We zijn blij dat we ook inbreng krijgen van Marjan 

Vrins voor de website en de nieuwsbrief en dat we er een nieuwe columniste bij hebben met Anette 

Lamers. Het bestuur is blij met de uitwisseling die op de ALV ontstond. Na dit zakelijke deel werd 

het tijdens de workshops letterlijk zeer smaakvol. 
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VWI Symposium 2016: Explore and 
Connect: Colourful journeys, Inspiring 
women 
 

 Op 5 november had de symposium een geweldige line-up 

georganiseerd. Vijf topvrouwen met inspirerende verhalen en een goede dagvoorzitter.  
De symposiumcommissie 2016 bestond uit: Marga Janse, Marta Eggers, Saskia Wantia, Amrieta 

Ramjanam en Jutta Wirth. Tamar Reijnen was contactpersoon namens het bstuur. Er waren circa 60 

deelnemers.  

Het symposium kreeg de titel ”Colourful journeys, inspiring women”. De middag begon met een 

vergetarische lunch van Food of Cultures uit Wageningen. Daarna ging het programma van start. De 

symposiumcommissie koos voor een symposium in TED-X stijl: korte maar krachtige presentaties. 

Dagvoorzitter was Guity Mohebbi, politicoloog en publicist. Zij kreeg de zaal goed mee! De volgende 

sprekers passeerden de revue: 

 Noëlle Aarts, Hoogleraar communicatiewetenschappen. Zij sprak over de “kunst van 

het converseren”. We praten veel en makkelijk, maar luisteren is een uitdaging. 

Verschillende soorten van luisteren kwamen aan bod. 

 Pauline van Tuyll, documentaire maker. Zij gebruikt haar camera als instrument om 

onvertelde verhalen te ontrafelen.  Zij liet ons stukjes uit haar documantaires zien. 

 Lady Lynn, Chinese dierenriem specialist. Zij liet ons zien hoe de Chinese dierenriem 

te gebruiken in zaken en relaties. Tijdens de pauze konden we in contact komen met 

vrouwen met dezelfde dierenriem. 

 Pamela Mercera, Cyber security specialist. Pamela gaf ons een inkijkje in haar wereld 

en hoe zich als allochtone vrouw staande te houden in een autochtone 

mannenwereld. 

 Lara de Brito, journalist en wethouder voor Groen Links in Wageningen. Zij vertelde 

over haar jeugd in Mozambique en het verschil tussen arm en rijk. Lara wil een 

economisch systeem dat gelijkheid en duurzaamheid benadrukt. 

 Carolijn Brouwer, zeiler. Zij deed mee aan de olympische spelen in 2012 en aan de 

Volvo Ocean Race in 2015 met het vrouwen Magenta team. Zij liet ons spectaculaire 

beelden zien van de winst van één van de afstanden in de Volvo Ocean Race. 
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Seminar Vaker in de media 
Op 23 september organiseerde het VWI in samenwerking de vrouwennetwerken GAIA 
(netwerk van vrouwen in de aardwetenschappen) en BPW (business & professional women) 
een seminar over vrouwen in de media. Janneke van Heugten, de ondernemer achter het 
Mediaplatform Vaker In De Media (vidm.nl), liet ons aan de hand van voorbeelden zien dat 
vrouwen heden ten dage nog steeds minder zichtbaar zijn in de media dan mannen. Het 
percentage vrouwen in tv interviews, in krantenartikelen en op krantenfoto’s ligt ver onder de 
50% en daar moet verandering in komen. Vrouwen zijn net zo deskundig als mannen! Zij gaf 
ons veel praktische tips om zichtbaarder te worden in de media. Het seminar werd 
afgesloten met een netwerk borrel waarbij we konden napraten met vrouwen van GAIA en 
van BPW. Het was een zeer inspirerende middag! 

 
VWI themagroepen 
 

Het VWI heeft een aantal actieve groepen, die regelmatig bij elkaar komen. Sommige 

groepen zijn open voor niet-leden, andere groepen zijn besloten. Leden kunnen zelf een 

groep starten.  

 
Young VWI 

Opgericht in 2015 door Gaby Jansen en Ansa Baykus-Fiaz 
Doel is om meer studenten, pas afgestudeerden en jonge vrouwen die aan het begin van 
hun carriere staan te betrekken bij het VWI en aansprekende thema’s aan te bieden. 

 

“Young VWI: Het initiatief van het VWI dat jonge, talentvolle en ambitieuze WUR 

studentes en promovendi (V) ondersteunt in hun zoektocht naar inspiratie en persoonlijke 

ontwikkeling” 

 
 
20 Juni 2016 

Are you interested in cooking with raw food, tasting new dishes and simply having fun while 
meeting other ambitious young women? 

 
Young VWI organiseerde dit event met een groep van vier vrouwen: Carina Nieuwenweg, 
Gwendolyn van den Berg, Marta Eggers en Gaby Jansen. Zo’n 30 jonge vrouwen kwamen bij 
elkaar om te netwerken en om te genieten van het eten dat ze zelf bereid hadden in de 
RAW-workshop.   
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Young VWI heeft een eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/youngvwi 
 
Daarnaast is Young VWI op bezoek geweest bij een nieuwe feministische groep/platform in 
Wageningen. Opgericht door vrouwen en mannen; een online facebook forum, waarbij men 
elkaar ook offline ontmoet en discussieert.  
 
 
VWI groep Zwolle – Deventer: een bloeiende groep 

De VWI groep Zwolle-Deventer telt ongeveer 45 leden. De contactpersoon is Ank van 
Maanen. 
In 2016 heeft de groep zes bijeenkomsten over uiteenlopende thema's gehad; een 
bijeenkomst over bestemmingsplannen; over hypes in de voedingsmiddelenindustrie; over 
beelddenken en begripsdenken, een workshop Vrouw in beeld, een workshop 
Structogrammethode en een excursie naar de Natuurderij. Naast de reguliere bijeenkomsten 
zijn er ook een aantal bijeenkomsten geweest van de intervisiegroep en van de 
loopbaangroep. Contact persoon: Ank van Maanen. 
 
 

 
(foto: Deelnetwerk Deventer-Zwolle) 
 
Themagroep DIVA 

Onze themagroep is opgericht op 1 februari 2012. 
Het aantal vrouwen op de mailinglist bedraagt 30. Onze harde kern van Diva’s bestaat uit 9 
vrouwen die regelmatig meedoen aan de bijeenkomsten. Per keer zijn we met 3 – 6 
vrouwen. We kennen elkaar nu een aantal jaren en daardoor is er een warme band 
ontstaan.  
We zijn een gemengde groep, zowel VWI-leden als vrouwen met een andere achtergrond. 
Die diversiteit spreekt ons aan. Onze focus is: plezier en empowerment. De bijeenkomsten 
zijn op de 2e maandag van de maand. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom. De 
inleiding begint om 20.00 uur en rond 22.00 uur ronden we het gesprek af. De sfeer tijdens 
de huiskamerbijeenkomsten in Arnhem is open en warm. 
 
De DIVA themagroep stopt met voortbestaan per april 2017.  
 
Contactpersoon: Erica Groenendijk  
 
 
Wandelgroep 

 
Opgericht in:2000 
 
De wandelgroep werkt niet met leden; iedereen die zich aanmeldt bij de email groep krijgt 
de wandelingen toegestuurd. Per wandeling lopen er ca 6 vrouwen mee, er zijn ongeveer 
15 vrouwen die met enige regelmaat mee wandelen.  
 

https://www.facebook.com/youngvwi
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Algemeen: De wandelgroep maakt 1 keer per maand een wandeling die tussen de 15 en 20 
km lang is. Degene die de wandeling organiseert, bepaalt de route en stuurt een mail rond, 
iedereen die mee wil lopen meldt zich aan. Gekozen wordt  voor mooie afwisselende 
routes vaak in natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen. De routes zijn vaak per 
trein en altijd met OV bereikbaar. 
 
In 2016 hebben we elke maand weer een wandeling gemaakt, een keer is niet doorgegaan 
vanwege een weeralarm. In oktober hebben we een wandelweekend gehouden 
 

 
 
Contactpersoon: Marianne Lensink     
 
 
 
 

De Oranje Pompoen 

 
Opgericht: 6 januari 1995  
  
Aantal leden: 16 
 
Algemeen: De Oranje Pompoen bestaat uit VWI leden, die vóór 1985 zijn afgestudeerd. De 
groep is gegroeid uit een kern van vrouwen, die bij de oprichting van het VWI betrokken 
waren. De bijeenkomsten zijn bij een van de leden thuis van circa 18.00 tot 22.00 uur. Na 
een gezamenlijke maaltijd wordt een thema uitgediept dat door een of meer van de eigen 
leden of een externe persoon is voorbereid. 
 
 
Korte beschrijving van activiteiten in 2016: 
We zijn in 6 keer bij elkaar geweest. Naast onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst en 
picknick (bijeenkomsten waarbij ieder een bijdrage aan de maaltijd meebracht) hadden 
we de volgende thema-bijeenkomsten: 
- Bezoek aan de Voedselbank 
- Rondleiding en eten bij de Hotelvakschool 
- Wandeling kunstroute WUR campus 
- Ervaringen van twee Tadzjikische studentes. 
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Foto’s van themagroep De Oranje Pompoen. 
 
Contactpersonen: Lot ten Hänisch ten Cate, Frouke Burema, Maria van Schaijik  
 
 

Intervisiegroep Wageningen 

Afgelopen jaar heeft de intervisiegroep Wageningen met zes passievolle vrouwen gedraaid. 
We komen één keer in de 6 weken bij elkaar. Omdat we elkaar inmiddels goed kennen, 
kunnen we goed feedback geven aan elkaar.  

Een intervisie methode die we afgelopen jaar veelvuldig gebruikt hebben om een casus te 
bespreken is de roddelmethode. Bij deze methode geeft de inbrenger eerst een toelichting 
op het probleem. Vervolgens stellen we vragen om de casus duidelijker te krijgen. De 
inbrenger gaat daarna buiten de kring zitten en mengt zich niet meer in het gesprek. Zij 
luistert naar wat de anderen over de casus zeggen; over de mogelijke oorzaken en 
oplossingen. Aan het eind vertelt de zij hoe ze het ervaren heeft en wat zij met het advies 
kan. Vaak doen we nog een rondje wat we zelf uit de casus meenemen, want elke casus is 
voor ons allemaal leerzaam.  

In mei zijn we met z’n allen naar een lezing over Deep Democracy van Jitske Kramer 
geweest. Na afloop hadden we een leuke discussie over inclusie en diversiteit in ons werk en 
welke rol we daar zelf in spelen.  

Kortom: 2016 was een goed en productief intervisie jaar.  

Contactpersoon: Annemiek Terpstra  

 


