VWI terugblik 2017-2021
VWI-dag 9 april 2022
Jelleke de Nooy van Tol

2017
• Bestuur: Toos van Oers, Frida Steenblik en Christine
Verheijden tot april 2017, Jelleke de Nooy en Sasja
Kamil m.i.v. juni 2017,
Riti Hermán Mostert, Gaby Jansen, Tamar Reijnen.
• 342 leden
• Tbv toekomstbestendigheid, verbinden, entameren:
nieuwe website en start met PART-UP
• Symposium Netwerken en Verbinden (40 vrouwen)
• Actief: Zwolle-Deventer, wandelgroep, Oranje
Pompoen, intervisie Wageningen, Young VWI

Netwerken en verbinden

November 2017- enquete
Trends die het bestuur ziet:
• Terugloop in het aantal leden en in het aantal actieve leden.
• De jaarlijkse bijeenkomsten worden minder goed bezocht.
• Het is moeilijk om leden te vinden voor het bestuur en
commissies. Er zijn nog maar enkele deelnetwerken actief.
Vraag aan de leden: wat willen jullie ?
• Welke toekomst zien jullie?
• Waarom zijn jullie lid? Wat verwachten jullie van het VWI?
Hoe zou dit vorm kunnen krijgen?
• Wat is nodig voor leden om meer actief te worden?
• Is het VWI minder relevant geworden? Stel je voor dat VWI
niet bestond, wat zou je dan missen? Wat missen anderen?

Uitkomsten enquete 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerderheid wil dat VWI blijft bestaan
Enkelen willen actief zijn (meesten hebben geen tijd)
Social media: flits is OK, part-up is teveel gedoe.
Echte contacten blijven relevant
Bijeenkomsten teveel op Wageningers in Wageningen gerichtdus veel meer centraal en in regio’s!
Zwolle Deventer; vinden de deelnemers prettig, hoeven
daarnaast geen extra activiteiten.
Tijdstippen? Door de week, ‘s avonds, weekend
Gewenste thema’ s: Positie Wageningse Vrouwen, actuele
themas, balans werk-prive.
à Wageningse vrouwen aan het woord, rol modellen!

2018
• Alle bestuursleden vertrekken per april 2019, er is
geen animo onder de leden
• Dus: zoeken naar nieuwe vorm;
• 4000 euro tbv organisatieontwikkeling
• Betaalde netwerk-moderator Pauline
• I.p.v. opheffen VWI: een lichte aansturingsvorm
• I.p.v. symposium: restaurant Instock in Utrecht

2019- lichte aansturingsvorm
•

•

•
•
•
•
•

Kernteam (3 vrouwen). Deze rol heb je maar voor één of twee jaar (model
Rotary). Dit ‘light’ bestuur komt zo’n 4 keer per jaar bijeen, en ontmoet de
adviesgroep 1 of 2 keer per jaar. (Maartje, Toos, Jelleke)
Adviesgroep van 8- 15 VWIsters, die één of twee keer per jaar samenkomt
in Utrecht of ergens centraal. Ingevuld met inhoudelijke spreker of bezoek
aan een bedrijf, uitwisseling, al naar gelang jullie willen
Betaalde ondersteuning: Pauline Schakenbos netwerkaanjager en
coördinator; Marjan Vrins communicatie; beiden q.q. In adviesgroep
Budget voor activiteiten beschikbaar; aanvragen bij de kerngroep.
Voor de financiën: overleg met KLV om te zien hoe zij dat onderdeel
zouden kunnen overnemen. KLV gaat zichzelf opheffen in 2020!
VWI gaat meedoen in initiatief KLV2.0; Pauline doet haalbaarheidsstudie;
kernteam bezoekt andere vrouwennetwerken
VWI-November bijeenkomst: interviews en linkedin workshop (Utrecht)

VWI als zwerm in Nieuw Netwerk

Van VWI als sub-vereniging, naar Vrouwennetwerk
VWI als zwerm in Nieuwe Netwerk (aug.2020)
•
•
•

•
•
•

We blijven bestaan als Vrouwennetwerk VWI
We zijn een samenhangende ‘zwerm’ binnen het Nieuwe Netwerk.
Drie vrouwen (kernteam) vertegenwoordigt ons en geeft richting, inhoudelijk,
aan een jaarprogramma. Een soort bestuur, waarin je een jaar meedoet en het
jaar daarna het volgende team inwekt en van advies voorziet.
Een van de drie zit in het bestuur van de stichting het Nieuwe Netwerk, om toe
te zien op goede besteding van de oorspronkelijke VWI financiële middelen
Het kernteam werkt samen met Marjan Vrins tbv de communicatie
m.i.v. 1 januari 2021 betaal je 50 euro per jaar. Dat is net zoveel als je tot nu toe
betaalde aan VWI (35 euro) plus lidmaatschap KLV (15 euro). Dit is veel minder
dan lidmaatschap VVM (120 euro per jaar). Het biedt ons: toegang tot alle
aktiviteiten van Nieuwe Netwerk, administratie, VWI-flits

2020
• Corona lock down à zoom bijeenkomsten
• KLV heft zich op
• VWI geeft actief vorm aan Nieuwe Netwerk,
VWI heeft NN nodig vanwege bestuur
• Stichting Nieuwe Netwerk opgericht juni 2020
• Coördinatie VWI-zwerm: Anne Katrin, Pam Minnigh
en Jelleke
• NN-aanjaagteam: Pauline, Marjan, Patricia

May 2020, meet and mingle (NN)

Sept. 2020 wat nemen wij mee naar NN?
• We hebben iets te geven, te delen! Wij als
Wageningse vrouwen werken vanuit de context,
vanuit het wij (niet vanuit het ik). We staan open
om van elkaar te leren
• Als VWI-vrouwen, gedreven door de wens bij te
dragen aan een duurzamere wereld, zijn we actief,
zoekend, contextbewust, experimenterend,
baanbrekend. We ondersteunen elkaar hierbij,
leren van elkaar en inspireren elkaar.

2021- nieuwjaarsbijeenkomst

2021- adviesgroep tbv overgang VWI in NN
• Febr-Maart: adviesgroep Marian Bos Boers,
Toos van Oers, Jannie van Gijssel, m.m.v. Jelleke
• Uitkomsten enquete Marian: Focus op
netwerken van ‘Wageningse’ vrouwen t.b.v.
positie en rol in de duurzame samenleving
• Zorg voor herkenbaarheid VWI binnen NN!
• Aparte VWI-rekening binnen NN; besteding
VWI-middelen: ad hoc adviesgroep!
• Miv 2022 VWI contributie-inning via NN

2021-activiteiten
• Januari, Nieuwjaarsbijeenkomst online
• 8 maart, vrouwendag, VWI gesprek. Vrouwelijk leiderschap.
• 17 april, laatste ALV, online
• 30 juni, speeddate / netwerk café: geslaagde
bijeenkomst www.vwi-netwerk.nl/nieuws/item/vwi-netwerkcafédd-30-juni-jl
• 29 sept., VWI Netwerkcafé
• 6 nov. Netwerken, hoe werkt het voor jou? Met Vrouwen van Nu en
Nedworc www.vwi-netwerk.nl/tweeties/tweetie/impressie-vwibijeenkomst-6-nov-2021• 12 nov., VWI Netwerk bijeenkomst Zwolle - Deventer: Geslaagde
avond met diverse ideeën voor 2022!
• 24 nov., VWI Netwerkcafé - online
• December: brief van vz. over de overgang van VWI in NN in 2021

June 2020, speeddate

VWI verder in 2022 en verder!

