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Voorwoord 
 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst januari 2018 vertelde ik dat we in een tijd van transitie 

leven. “Er is een systeemverandering gaande, in de  landbouw, de zorg, de economie, in 

onze samenleving. Ook VWI heeft met die transitie te maken – juist nu. Vrouwen van nu 

hebben andere behoeften en staan anders in de wereld dan 20 jaar geleden toen VWI werd 

opgericht.  En blijkbaar is wat VWI nu doet voor steeds minder vrouwen interessant. Dus 

het moet anders, systemisch anders”.  
 

We zijn sinds begin 2018 bezig met die omwenteling naar een modern netwerk, waarvan 

we nog niet precies weten hoe dat er uit gaat zien. Wat we wel weten – en dat bleek uit 

de enquête en telefoontjes - is dat we een netwerk willen waarin in Wageningen 

afgestudeerde vrouwen elkaar gemakkelijk kunnen vinden om van elkaar te leren, voor 

intervisie, of als rolmodel. Dat alles digitaal ondersteund, verspreid door het land (niet 

meer altijd in Wageningen. Een netwerk waarin vrouwen zelf het voortouw nemen en niet 

het bestuur alles regelt. We hopen daarom dat part-up het voor alle leden gemakkelijk 

maakt om zelf iets te organiseren, een initiatief verder te brengen, bedrijfsbezoeken te 

entameren en dergelijke.  In 2018 experimenteerden we met een lichtere vorm van 

aansturing en meer activiteiten door de leden voor de leden. Pauline Schakenbos  en 

Marjan Vrins, beiden actief VWI-lid, kregen een vergoeding voor het activeren en 

ondersteunen van leden bij de meer digitaal wordende communicatie.  Dat zetten we 

voort.  

Jelleke de Nooy van Tol, voorzitster, maart 2019 

 

Bestuur 
Het bestuur in 2018  

Voorzitter   Jelleke de Nooy sinds juni 2017 

Secretaris   Riti Hermán Mostert 

Penningmeester   geen, Frida Steenblik doet nog steeds het nodige werk 

Algemeen lid   Gaby Jansen tot 6 april 2018 

Algemeen   Tamar Reijnen 

Algemeen   Sasja Kamil sinds juni 2017     

                  

VWI-statistieken 
Leden 

Op 31 december 2018 had het VWI 324 leden, in 2017 waren dat er 334, in 2016 waren dat 

er 343. We hebben dus een langzaam dalend ledenbestand en nauwelijks verjonging. 

Redenen voor opzeggen zijn vaak: mijn werk is zodanig veranderd dat het VWI daar geen rol 

meer in speelt. Inmiddels ben ik bij een andere 'vakvereniging'  die dichter bij mijn huidige 

werkzaamheden ligt en waar ik meer profijt van heb. 
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VWI en digitaal netwerken 
 

Part Up 

..is het digitale smoelenboek van VWI. Hier kun je elkaar gemakkelijk vinden, zoeken op 

trefwoord (bijvoorbeeld wie dicht bij je woont, of dezelfde interesse heeft) en samen 

werken aan projecten. 

 

In 2017 zijn er Part Up workshops gehouden en werden 72 VWI-leden lid van Part Up.  

In 2018 is het aantal deelnemers aan Part-up niet veel verder gegroeid en staat nu op 80. 

Door de wet AVG, was het niet mogelijk om als secretariaat VWI-leden aan te melden op 

Part-up.  Er zijn 10 part-ups gestart. In maart 2019 zijn er 21 part-ups. In totaal zijn er 34 

part-ups aangemaakt voor een activiteit of een thema, de meeste met 5 tot 23 deelnemers 

(partners en/of supporters). Zie overzicht. 

Meest actief: de wandelgroep (23 partners/supporters) met elke maand een wandeling, en 

deelnetwerk Zwolle-Deventer (12 partners/supporters) met 10 activiteiten. 
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Overzicht van PART-ups 
 
Part-ups voor eenmalige activiteiten: 
Introductie workshop part-up gebruiken 
Wandelen op Terschelling 
Ontspan je ogen met eenvoudige oefeningen  
 
VWI part-ups: 
Wandelgroep 
Deelnetwerk Zwolle-Deventer 
ALV 2019  

Nieuwjaarsborrel 2019 
Bestuur 
Smoelenboek 
Nieuwe website 
 
Thema part-ups: 
Part-up plus 
Netwerk Land en Water 
Vaker in de media 
Young Women event 
PUM - ervaringen met korte missies in het buitenland 
Toxicologie en arbeidshygiëne 

 
Informatieve part-ups: 
Part-up leren gebruiken 
KLV en VWI activiteiten agenda 
Interessante activiteiten buiten VWI 
Opstellingen ontspanning workshop 
Meedenken met Georgische onderneemster 
 

Flits! 

De digitale nieuwsbrief Flits! komt 11 keer per jaar uit, maandelijks en 's zomers eenmaal 

niet. Leden ontvangen de nieuwsbrief automatisch, tenzij ze zichzelf daarvoor 

uitschrijven. Andere belangstellenden kunnen zich abonneren. In 2018 heeft Marjan Vrins 

de Flits! samengesteld. De Flits wordt goed gelezen: gemiddeld opent 40 tot 50% de 

Flits dat is flink meer dan de gemiddelde 17% bij nieuwsbrieven in dergelijke sectoren. 

Geklikt wordt er door 9-18%, tegenover gemiddeld 1,7%.  

Contactpersoon: Marjan Vrins 

 

Columns VWI-Flits 

Twee enthousiaste columnistes schrijven maandelijks voor de Flits en de website. Dat zijn 

Jikke Verhulst en Yvette van Dok. Zij schrijven over thema’s die hen bezig houden in hun 

professionele bestaan of op persoonlijk vlak.  

Contact personen: Jikke Verhulst en Yvette van Dok  
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VWI-Website 

In 2017 startte VWI het project ‘nieuwe website’. De begeleiding was in handen van een 

projectgroep bestaande uit Erica van Gennip, Tamar Reijnen, Marta Eggers Pauline 

Schakenbos en Riti Herman Mostert. Marjan Vrins, van Vavendel, deed de uitvoering.  

De nieuwe website is gepresenteerd tijdens de VWI-Nieuwsjaarsbijeenkomst op 19 januari 

2018. Na de laatste aanpassingen is de site op 25 januari 2018 echt live gegaan!  

Contactpersoon: Marjan Vrins  
 

Social media 

Het VWI is actief op Facebook en Twitter en heeft een LinkedIn-groep, 

https://www.linkedin.com/groups/12008171/  

 
VWI Activiteiten en bijeenkomsten 2018 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018: VWI in transitie  

De nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden bij THUIS in Wageningen en was bijzonder 

geanimeerd. Er waren zo’n 20 leden. Wel viel op dat de meeste aanwezigen uit 

Wageningen en omstreken kwamen. Blijkbaar is ene nieuwjaarsbijeenkomst niet voldoende 

aantrekkelijk om daar langer dan een half uur of 3 kwartier voor te reizen.  

 

ALV 2018 
Met als doel actieve leden bij de ALV te betrekken, organiseerden bestuur en wandelgroep 

samen een mooie dag. We wandelden diep in gesprek naar Amelisweerd, om daar te 

genieten van een bijzonder appetijtelijke biologische lunch bij De Veldkeuken. Daarna een 

zeer geanimeerde ALV met goede ideeën vanuit de aanwezigen voor het ‘lichte bestuur’ 

dat we zouden willen. Daarna terug gewandeld naar station Bunnik.  

 

KLV 100 jarig bestaan 

Samen met het KLV-netwerk Land en water organiseerden we een bijzonder geslaagde 

workshop. Er kwamen steeds meer mensen naar onze workshop nadat ze bij andere 

workshops teleurgesteld wegliepen. Het was bomvol!   

 

VWI Symposium 2018 .. werd lunch 

Dit jaar voelde niemand zich geroepen voelde om als symposium commissie het jaarlijkse 

symposium te organiseren.  Daarom besloot het bestuur om centraal in Nederland (dat was 

uitkomst van de enquête: niet steeds alles in Wageningen doen!) op die zaterdag 4 

november een lunch te plannen. We kwamen met een stuk of 20 vrouwen bijeen in 

restaurant …in Utrecht. Interessant om te zien hoe ze daar de nog goed bruikbare ‘waste’ 

van supermarkten (aardappels, yoghurt, brood, groenten, misvormde paddenstoelen of 

uien uit een kapot netje) gebruiken om een mooie maaltijd te toveren. Onze gesprekken 

waren bijzonder interessant door de uitwisseling van professionele ervaringen in 

verschillende werkgebieden. Voor herhaling vatbaar.   
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Externe Netwerken  

Nederlandse Vrouwenraad (NVR) 

Al jaren is het VWI lid van de Nederlandse Vrouwenraad, een koepel van 50 

vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende achtergrond. De NVR organiseert 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. Dit jaar deden we niets samen. 

 
VWI themagroepen 
 

Het VWI kent een aantal actieve groepen, waarvan de leden regelmatig bij elkaar komen. 

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

zelf een groep starten.  

 

VWI groep Zwolle – Deventer: een bloeiende groep 

Alle informatie over de groep Zwolle Deventer vind je op Part-up:  

https://part-up.com/partups/deelnetwerk-deventer-zwolle-jW6GHARKkfRNZLESK/start 

Contact personen: Ilona Koomen en Maartje van Reedt Dortland 
 

Wandelgroep 

De wandelgroep is opgericht in 2000 en bijzonder actief. Alle informatie vind je op PART-

up; https://part-up.com/partups/wandelgroep-yhjAPwXqGpJjcMZ2A/conversations 

Contactpersonen: Iris van ’t Leven, Dicky de Moree en Josee Diepstraten.  

 

De Oranje Pompoen 

De Oranje Pompoen is opgericht op 6 januari 1995 en bestaat uit VWI leden, die vóór 1985 

zijn afgestudeerd, totaal 16. 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 18.00 tot 22.00 uur. Na een gezamenlijke maaltijd wordt een thema uitgediept dat 

door een of meer van de eigen leden is voorbereid. 

Contactpersonen:  Lot ten Hänisch ten Cate (ch.h.haenischtencate@wxs.nl) 

Frouke Burema (f.burema@xs4all.nl), Maria van Schaijik (schaijik1@upcmail.nl) 

 

Intervisiegroep Wageningen 

Intervisiegroep Wageningen is een groep die inmiddels 15 jaar bestaat. Momenteel zijn we 

met zes vrouwen, allemaal met ‘Wageningse’ affiniteit. We komen één keer in de 6 weken 

bij elkaar. We werken in loondienst of als zelfstandig ondernemer in verschillende 

sectoren: van onderzoek tot zorg. Daardoor hebben we verschillende inzichten en vullen 

we elkaar mooi aan. 

 

mailto:f.burema@xs4all.nl
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De monitoringgroep 

De VWI-Monitoringgroep waakt ervoor dat gender – met name aandacht voor professionale 

vrouwen - niet verdwijnt in de ‘mainstream’ van diversity binnen WUR. Daarnaast houdt ze 

de voortgang en resultaten van uitvoering van het ‘GAP, Gender Action Plan  – WUR in 

Balans 2017-2019’ nauw in de gaten, ten behoeve van het bijsturen van datGAP.  

Eén van de activiteiten van het GAP 2.0 is de introductie van Group Moldel Building (GMB) 

om genderbeleid beter te integreren binnen de verschillenden kenniseenheden van WUR. 

Een pilot is in 2018 uitgevoerd bij Plant (PSG). 

 

De bijeenkomst in januari 2019, na een weinig actief jaar 2018, stond in het teken van de 

terugkoppeling van die pilot bij Plant (SPG), en ‘hoe verder’. 

Een paar punten die naar voren kwamen uit de GMB: 

       Je moet mensen meer verplichten deel te nemen aan gender sessies, gender trainingen 

of GMB, anders blijft het te vrijblijvend! 

       Invoering van een quotum is genoemd als actie om meer vrouwen naar hogere functies 

(top) te krijgen 

       De bedoeling is het GMB bij andere kenniseenheden uit te rollen gedurende 2018 en 

2019. Het idee is om het Radboudmodel aan te passen aan de WURrealiteit /behoefte. 

Tijdens de bijeenkomst van januari 2019 is ook besloten om door te gaan met 3 

bijeenkomsten per jaar van de Monitoringgroep.  29 maart was de tweede bijeenkomst.   

Contactpersoon: Christine Verheijden 
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