VWI op weg naar een duurzame toekomst!
Informatieblad augustus 2020

VWI zal m.i.v. 1 januari 2021 een 'zwerm' zijn binnen Het Nieuwe Netwerk voor Duurzaam Voedsel en
Omgeving. Dit A4 geeft informatie over de beoogde ontwikkeling. Het schetst een beeld van verleden
naar heden en toekomst en welke vragen we op 5 september met elkaar willen beantwoorden.

1.Terugblik VWI 1989-2020
In deze terugblik willen we met name de waarden en doelen van ons netwerk VWI-sters naar boven
halen. Het VWI is opgericht op 11 november 1989 tijdens een groot symposium met als onderwerp “De
Wageningse ingenieur, haar werk en toekomst”. De belangrijkste doelen waren toen: het stimuleren van
de loopbaanontwikkeling van (afgestudeerde Wageningse) vrouwen en verbetering van haar positie op
de arbeidsmarkt. Bijeenkomsten waren daarom gericht op uitwisseling van informatie en ervaringen en
leren van elkaar.
Vanaf ongeveer 2000, toen internet opkwam en
bedrijven en organisaties zelf loopbaanontwikkeling
voor hun werknemers gingen bieden, zochten VWIsters dat aspect minder bij hun vereniging. Het
jaarlijkse landelijke symposium bleef overeind als zeer
gewaardeerde mogelijkheid om èn inhoudelijk te leren
èn aan netwerkontwikkeling te doen en weer eens in
Wageningen te zijn.
In 2014 bestond VWI 25 jaar. Ze organiseerde 3
bijeenkomsten "Grab your Chance" over het
bedroevende percentage vrouwen op hoogleraar
posities binnen Wageningen UR. Het resultaat was
m.i.v. 2016 speciaal WUR-beleid voor vrouwen.
VWI biedt WUR een prachtig beeld aan, dat laat zien
hoe vrouwen hun kennis en inzichten aanreiken.
Vanaf 2016 is de vereniging tanende, er is geen
interesse meer in bestuursfuncties noch in inzet voor
symposium-commissie. Op bijeenkomsten komen
maximaal 20-30 vrouwen. Daardoor werd het
ondoenlijk om activiteiten te blijven organiseren.

Vanaf 2017 werd daarom gezocht naar een nieuwe koers. Die werd gevonden in de volgende missie en
visie: de wereld, ook het VWI, is in transitie. Als Wageningse 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. Dit maakt ons
veerkrachtig en weerbaar in een veranderende wereld. VWI is een laagdrempelig, interactief en
vernieuwend vrouwennetwerk, gericht op versterking van elkaar in een wereld in transitie.

1

Om deze missie daadwerkelijk te realiseren, experimenteren we m.i.v. april 2019 met betaalde
ondersteuning, door ZZP-ers Marjan Vrins en Pauline Schakenbos. Dat betekent een flinke investering uit
ons spaargeld, met overigens goede resultaten. We ontwikkelen een nieuwetijdse vorm van netwerken
Een kernteam (er is geen bestuur meer) bepaalt - in nauw overleg met de ondersteuners - strategie en
activiteiten. M.b.v. interactieve workshops betrekken we leden bij de koersontwikkeling.

2. Ontwikkeling 2019-2020
Begin 2019, juist als VWI een nieuwe koers inzet, besluit KLV, de moeder-vereniging van o.a.
deelnetwerk VWI, zich eind 2020 te willen ontbinden. Het door VWI-stap voor stap bouwen aan een
verdiepend en verbredend netwerk, krijgt daardoor een impuls. Er blijken 4 andere KLV-deelnetwerken
en -studieverenigingen te zijn die naar een nieuwe vorm van samenwerken zoeken. VWI-kernteam
speelt dan een richtinggevende rol. Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan (dec 2019-april2020),
gefinancierd door de geïnteresseerde deelnetwerken en KLV-bestuur. Resultaten zijn veelbelovend.

3. April 2020, voorstel Nieuw Netwerk voor duurzaam voedsel en omgeving
Het voorstel voor het nieuwe netwerk is een matrix model, waarbij sector- of disciplinegerichte
verenigingen kunnen blijven bestaan (zoals land en water, zoötechniek, ontwikkelingssamenwerking).
Zij worden in die matrix weergegeven als kolommen. Interdisciplinaire verenigingen (zoals VWI en VIAS)
worden een ‘zwerm’ die dwars door die kolommen heen loopt (hier groen en lila gekleurd), en uitnodigt
tot integraliteit. Ook kunnen meer integrale (project)groepen of bijeenkomsten worden georganiseerd,
die dan dwars op de kolommen staan, en die expertise halen uit ‘de kolommen’ (rechthoekige blauw
omrande blokken).

4. Organisatievorm
Het Nieuwe Netwerk is een Stichting, opgericht 1 mei 2020, met als doel het ondersteunen van het
integraal en internationaal bewerkstelligen van duurzaam voedsel en omgeving (landbouw, water,
klimaat, bodem, natuur, en SDG’s …….). Het ondersteunen van die transitie dus.
Dat doet de stichting door het initiëren en faciliteren van lerende netwerken en het bouwen van ‘tribes’
rondom thema’s. Het gaat steeds om het uitnodigen tot handelingsperspectief. De ondersteuning wordt
gedaan door een klein bureau, bemenst met creatieve netwerk-professionals. Er zijn verschillende
abonnementen voor (combinaties van) diensten, zowel voor individuele professionals als voor
verenigingen en organisaties of opstartende themagroepen
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5. Voor wie?
Dit nieuwe netwerk staat open voor alle professionals in voedsel en omgeving. Bestaande verenigingen
kunnen direct in haar geheel aansluiten (als extra ‘kolom’ of als zwerm). We benaderen actief meerdere
verenigingen en netwerken in voedsel en groen om aan te sluiten.

6. Herkennen we onszelf nog wel in dit Nieuwe Netwerk?
Het nieuwe netwerk is in feite voortgekomen uit de nieuwe koers die VWI begin 2019 inzette. Dus de
organisatievorm en de nieuwetijdse manier van netwerken, integraal, dynamisch, met ondersteuning
door een faciliterend team, is mede een gevolg van alle gesprekken die binnen VWI gevoerd zijn. Het
Nieuwe Netwerk beantwoordt daardoor aan de toen door VWI-sters uitgesproken behoeftes.

7. What’s in it for VWI?
Uit de workshop november 2019 (met filmpjes van door VWI-sters uitgesproken verlangens)
kwamen de volgende mogelijkheden en ‘functies’ waar een nieuwe organisatie vorm voor VWI aan zou
moeten voldoen, en die biedt het Nieuwe netwerk nu ook:
• Mogelijkheden om andere professionele vrouwen te ontmoeten t.b.v. uitwisseling en eventueel
samenwerken, een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten in vertrouwen;
• Leren van andere vrouwen hoe zij omgaan met de uitdagingen in duurzaamheidsvraagstukken;
• Mogelijkheid om met een bestaande groep te verdiepen in een thema
• Werk vinden via het netwerk;
• Een plek waar ik als ZZP-er mijn diensten kan aanbieden;
• Een plek waar we vanuit integraliteit problemen aanpakken en oplossen

8. Hoe gaan we dit doen m.i.v. 1 januari 2021
Hoe ziet die overgang, van VWI als vereniging naar Vrouwennetwerk VWI als zwerm binnen Nieuwe
Netwerk, er in de praktijk uit? Ons voorstel:
• We blijven bestaan als Vrouwennetwerk VWI.
• We zijn niet meer een vereniging maar wel een samenhangende ‘zwerm’ binnen het Nieuwe
Netwerk. De vraag is dan: hoe zorgen we voor behoud saamhorigheid?
• Een drietal vrouwen vertegenwoordigt dit netwerk (kernteam) en geeft richting, inhoudelijk, aan
een jaarprogramma. Een soort bestuur, waarin je een jaar meedoet en het jaar daarna
beschikbaar bent om de volgende in te werken/ van advies te voorzien. 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.
• Je werkt als kernteam samen met het faciliterend bureau (Marjan Vrins en Pauline Schakenbos),
dat bijeenkomsten organiseert, en faciliteert bij communicatie.
• Je kunt als VWI-ster/ netwerk-deelneemster, meer dan voorheen, zelf activiteiten organiseren/
anderen vinden/ benaderen om mee te doen, via het community platform en app Speakap.
• M.i.v. 1 januari betaal je 50 euro per jaar. (Contributie VWI was 48 euro - zonder lidmaatschap
KLV.) Nog steeds veel minder dan lidmaatschap van KIVI of VVM (137 resp. 120 euro per jaar).
• Daarvoor krijg je: VWI-flits, toegang tot min. 2 bijeenkomsten per jaar, mogelijkheden via ons
platform Speakap om anderen te benaderen, mogelijkheden om cursussen te geven, toegang tot
de brede agenda van activiteiten van alle deelnemende verenigingen enz.

Voordelen voor VWI om als zwerm verder te gaan
• Onze doelen en waarden blijven; we blijven een samenhangende groep.
•

We hoeven geen verantwoordelijk bestuur met penningmeester en financiële verantwoording
meer te vinden; het stichtingsbestuur doet dat miv 15 juni 2020
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•
•
•
•
•

We krijgen via de kalender zicht op wat andere organisaties doen aan duurzaam voedsel en
omgeving; zij kunnen meedoen aan onze themabijeenkomsten en andersom.
We kunnen gemakkelijk zelf activiteiten organiseren.
Er is uitwisseling en samenwerking mogelijk met de jongere generatie.
Tegen betaling is facilitatie en organisatie van een grotere bijeenkomst mogelijk.
Je kunt in het kernteam VWI of in de Adviesraad Nieuw netwerk om daar met andere
interessante mensen mee richting te geven aan het levende en lerende netwerk.

Onze waarden:
We hebben iets te geven, te delen! Wij als vrouwen werken vanuit de context,
vanuit het wij (niet vanuit het ik). We staan open om van elkaar te leren
Als Wageningse 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.
Onze principes:
Samen kom je verder; de wereld verbeteren gebeurt in levende netwerken, in
groepen waarin je elkaar leert kennen en verbindt om iets te bewerkstelligen.

De workshop op 5 september 15:00- 16:30 uur gaat over:
•
•

15:00
15:15

15:35
15:40

16:10
16;20

Welke waarden / doelen (datgene wat we als VWI-sters in ons netwerk belangrijk
vinden) nemen we mee in het Nieuwe Netwerk?
Wat betekent dat voor jou, voor toekomstige activiteiten die je graag zou willen zien?
Wat willen we graag met elkaar bewerkstelligen? En hoe zou dat kunnen?

(15 min) Welkom, korte introductie: naam, werkveld, hoe zit je hier? Verwachting?
(20 min) Welke VWI-waarden /doelen vind jij belangrijk om mee te nemen naar
nieuwe netwerk? Of: Wat is ons DNA? Schrijf 1 woord op een geeltje (tekenbord
in zoom)
RONDE: Een voor een vertel je de voor jou belangrijkste waarde en wat dat
betekent voor het VWI in het Nieuwe Netwerk
(5min) Pauze Stretch
(30 min) Hoe blijft VWI zichzelf in het Nieuwe Netwerk? Welke activiteiten zou je
graag zien Schrijf op geeltjes of tekenbord (clusteren)
RONDE: Wat ga je daar zelf in doen en wat verwacht je van anderen? (Geen
discussie, elkaar aanvullen!)
(10 min) reacties van Jelleke, Pauline, Marjan over hoe dat zou kunnen
(10 min) conclusies door vz. Jelleke
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