Hi. Wij zijn WOMEN Inc. Mooi dat je onze brochure in handen hebt.
Al sinds 2004 streven wij naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als
jongen of meisje geboren wordt. In Nederland hebben vrouwen en mannen
gelijke rechten, toch staan vrouwen er minder goed voor dan mannen en
hebben ze niet altijd gelijke kansen.
Meer gelijkwaardigheid is niet alleen goed voor vrouwen zelf: de economie,
kennis, zorg en cultuur in Nederland worden er ook beter van. Daarom
werken wij in drie hoofdthema’s aan een Nederland waar iedereen wint:
Ons eerste thema is gezondheid. Jaren geleden kwamen we erachter dat
een hartinfarct bij een vrouw minder goed wordt herkend dan bij een man,
simpelweg omdat er in de medische wetenschap nog veel onwetendheid over
het vrouwenlichaam is. Sindsdien streven wij naar gezondheidszorg op maat
in 2025, zodat het ook in de gezondheidszorg niet meer uitmaakt of je als
jongen of meisje geboren wordt.
Het volgende thema is geld. In Nederland is werk en zorg ongelijk verdeeld over
de sekse. Mannen werken meer en verdienen beter, vrouwen werken minder en
nemen meer zorgtaken op zich. En dat terwijl mannen juist aangeven graag
meer te willen zorgen! Daarom streven wij naar een gelijke werk-zorgverdeling
en willen wij het loonverschil van 15,5% naar 0% terugbrengen.
Deze ongelijkheden hebben te maken met onze bewuste en onbewuste
vooroordelen over mannen en vrouwen: beeldvorming. Laten we eerlijk zijn,
vooroordelen hebben we allemaal. Bijvoorbeeld over zwarte, witte, jonge,
oude, homo- of heteroseksuele mensen. Dit leidt tot stereotypering en daar
willen we vanaf, want het staat gelijke kansen in de weg.
Beeldvorming is ons derde thema.
WOMEN Inc. is er voor alle vrouwen én mannen van Nederland.
Doe ook mee en sluit je aan op www.womeninc.nl

Onze werkwijze
“Hoe krijgen jullie als kleine organisatie zo’n grote maatschappelijke
beweging voor elkaar?”, vragen mensen vaak aan ons. Onze sleutelwoorden
zijn: samenwerken, vastberadenheid en steeds weer voor iedereen inzichtelijk
maken wat de winst is van de beoogde verandering. En niet te vergeten, geduld.
Want veranderen is mensenwerk.
Wij weten wat er bij en rondom vrouwen speelt. We zijn trots op onze
ambassadeurs die WOMEN Inc. door heel Nederland vertegenwoordigen.
Mede dankzij hen kunnen we als een onzichtbare motor namens alle vrouwen
belangrijke thema’s agenderen en verandering brengen.
Onze manier van werken laat zich het beste uitleggen in vier stappen:
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Ontrafelen
Door per maatschappelijk vraagstuk te ontrafelen wie er baat heeft
bij verandering, brengen we in kaart wie we in beweging moeten brengen
en met welk handelingsperspectief.

STUDENTEN

Door middel van interviews, expertmeetings en netwerkbijeenkomsten
halen we op waar de weerstand zit en hoe we deze weg kunnen nemen.
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Aanjagen
Door onze sterke lobby richting Den Haag zorgen we ervoor dat belangrijke
onderwerpen hoog op de maatschappelijke agenda komen te staan.
Hiervoor zetten we pers, guerilla acties en onze online mediakanalen in.
Op de Dam in Amsterdam
aandacht vragen voor man/
vrouw verschillen in de
gezondheidszorg, 2014

In Den Haag in ons geldbad
om aandacht te vragen
voor loonverschil, 2014

‘De man’ langs de A44 werd
voor enkele weken vergezeld
door een vrouw, Corpus 2016

Verbinden
Congres De toekomst
van Nederland Een nieuwe verdeling
van zorg en werk, 2015

Nu we weten wie de belangrijkste stakeholders per maatschappelijk vraagstuk
zijn, brengen we ze samen zodat ze verandering kunnen versnellen.
Dat doen we op bestuursniveau, maar ook brengen we op ons eigen platform
vrouwen samen en bieden we hen een plek om hun verhalen te delen en elkaar
te ontmoeten.

Congres De toekomst
van de gezondheidszorg Op naar gezondheidszorg
op maat, 2016

Congres
Gender & Gezondheid,
2017

Vertalen
Omdat we vaak complexe materie behandelen ‘vertalen’ we deze
vraagstukken naar publiekscampagnes met een simpele, luchtige,
maar inhoudelijk sterke toon, zodat we miljoenen vrouwen
en mannen aanspreken.

Met de campagne ‘Ik ben er even niet’ wil
WOMEN Inc. voorkomen dat (onbetaalde)
zorgtaken automatisch op de schouders van
vrouwen terecht komen.

Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt
levens. Wij willen gelijke kansen op gezondheid,
voor iedereen. Daarom voeren wij de campagne
‘Behandel me als een dame’. behandelmealseendame.nl
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Vrouwen verdienen nog altijd 15,5% minder
dan mannen! Om het loonverschil aan te pakken
voert WOMEN Inc. de campagne
‘Waar is mijn €300.000,-?’.

Campagnefilmpje
samen met Toren C
#viral
#trendingtopic

2 miljoen Nederlanders leven met een (chronische)
hersenziekte: migraine. De impact van migraine
wordt zwaar onderschat. Dat moet veranderen.
Maak van migraine een hoofdzaak op
migraineiseenhoofdzaak.nl.

#BeperktZicht
We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over
vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én
wij zelf houden ideëen over rolpatronen en taakverdelingen in stand.
Hierdoor kunnen vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes maken
op het gebied vanwerk en zorg en daar willen we vanaf. Check je
vooroordelen én wat je eraan kunt doen op beperktzicht.nl.

Hoe onze werkwijze
tot leven komt
Voorbeelden tools

Voor jonge ouders ontwikkelden we in samenwerking met het Nibud
de WerkZorgBerekenaar. Deze tool/ berekenaar helpt bij het komen tot
een ideale verdeling van werk en zorg door de financiële consequenties
van meer of minder werken op een heldere manier inzichtelijk te maken.
werkzorgberekenaar.nl

De weetwatjewaardbent test ontwikkelden we in samenwerking met
Stichting Loonwijzer. Hiermee kunnen vrouwen berekenen hoeveel zij in
een werkend leven meer zouden kunnen verdienen en wat zij kunnen doen
om dit te realiseren. weetwatjewaardbent.womeninc.nl

Met de ILovePensioen test heb je in zeven stappen een totaaloverzicht
van je pensioen en een persoonlijke actielijst!
ilovepensioen.nl

Hoe onze werkwijze
tot leven komt
Voorbeelden interventies

aanTafel
We ontwikkelden een speciaal programma dat vrouwen door het hele land
in staat stelt om met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te versterken
en dromen om te zetten in durven en doen. womeninc.nl/aan-tafel/

Workshop Onderhandelen
In de workshop Onderhandelen leren vrouwen beter voor zichzelf
op te komen. Niet alleen op het werk, ook aan de keukentafel of
op het schoolplein.

De tafel van één
Door het hele land zijn we actief met De tafel van één: een reeks
bijeenkomsten waarin vrouwen in een kwetsbare positie hun kracht
en motivatie vinden om hun doel te bereiken. womeninc.nl/de-tafel-van-een/

Ambassadeurs
Dankzij onze ambassadeurs zijn wij aanwezig in alle regio’s en worden we gevoed
met wat er leeft in het land. De ambassadeurs verzorgen ook presentaties over
WOMEN Inc. bij lokale organisaties en vrouwennetwerken of zijn met een
promotiestand aanwezig bij lokale evenementen.
www.womeninc.nl/ambassadeurs

Wil je in gesprek over wat WOMEN Inc.
voor jou of je organisatie kan betekenen?
Neem dan contact op met ons.
WOMEN Inc.
Hoogte Kadijk 143 F19
1018 BH Amsterdam
020 788 42 31
info@womeninc.nl
www.womeninc.nl

