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WO=MEN is een netwerk van ondernemers, ontwikkelingsorga-
nisaties, kenniscentra en individuen. WO=MEN wil meer aandacht 
voor gender in internationale samenwerking (IS). Lobby is een 
van de centrale strategieën om dit te bereiken. In 2011 maakte 
WO=MEN zich met succes hard voor een tweesporenbeleid: zowel 
een sterk onafhankelijk genderbeleid als aandacht voor gender op 
andere beleidsterreinen. WO=MEN heeft Tweede Kamerleden ge-
informeerd over de rol van gender bij thema’s als mensenrechten 
en landbouw. De lobbygroep is in 2011 verder geprofessionaliseerd. 
Politieke ontwikkelingen worden scherp in de gaten gehouden, zo-
dat WO=MEN hier snel op in kan springen. 

Een van die ontwikkelingen was in 2011 de Arabische opstand. 
WO=MEN heeft de krachtige rol die vrouwen speelden in de protes-
ten onderstreept en hun eis om serieuze politieke en economische 
deelname waar mogelijk ondersteund. Deze krachtige rol van vrou-
wen tijdens conflicten staat ook centraal in de VN-Resolutie 1325. 
WO=MEN heeft zich in 2011 zeer actief ingezet voor de implementa-
tie van deze resolutie en het ontwikkelen van een nieuw Nationaal 
Actieplan 1325. De werkgroep 1325 is sterk gegroeid met onder 
meer vertegenwoordigers van de Raad van Europa, diaspora  
organisaties en ervaren consultants. De werkgroep heeft op  
diverse vlakken succesvol samengewerkt om Resolutie 1325 in  
beleid op te nemen. Bijvoorbeeld in de genderbrief van staatsse-
cretaris Knapen en bij de Raad van Europa, EU en NAVO. 
WO=MEN organiseerde een drukbezochte lancering van het nieuwe 
actieplan in december 2011. Maar liefst 40 organisaties onderte-
kenden het NAP, in aanwezigheid van minister Rosenthal en acti-
visten uit (post)conflictlanden. Aan het einde van de dag was coör-
dinator Elisabeth van der Steenhoven namens alle ondertekenaars 
te gast in Het Glazen Huis om het actieplan toe te lichten.

Een ander belangrijk thema was duurzaamheid. Veel leden van 
WO=MEN houden zich bezig met duurzaamheidsvraagstukken, 
zoals landbouw, water, klimaat en schadelijke stoffen. Deze leden 
hebben zich verenigd in de werkgroep duurzame ontwikkeling.  
Ze houden elkaar op de hoogte van de laatste gebeurtenissen, rap-
porten en bijeenkomsten en wisselen kennis en expertise uit. 
WO=MEN heeft een visiestuk over gender en landbouwbeleid bij 
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beleidsmakers onder de aandacht gebracht. Ook heeft WO=MEN 
samen met andere organisaties ervoor gezorgd dat gender wordt 
opgenomen in de Nederlandse aanbevelingen voor de Rio+20 kli-
maatconferentie in 2012. 

WO=MEN is ook op andere internationale niveaus actief. Net als in 
voorgaande jaren was WO=MEN weer  aanwezig bij de bijeenkomst 
van de Commission on the Status of Women (CSW) van de VN. Het 
leek een weinig controversiële bijeenkomst te worden, maar het 
liep anders. De sessie ontvouwde zich tot een manifestatie van een 
bredere trend. Vrouwonvriendelijke krachten hadden zich goed 
voorbereid en allianties gevormd om gendergelijkheid en vrouwen-
rechten te ondermijnen. WO=MEN kon door snel en slim handelen 
het nodige tegenwicht bieden. Weer thuis kon er niet lang uitgerust 
worden: in 2011 gingen ook de voorbereidingen voor de sessie van 
volgend jaar alweer van start. Samen met het Ministerie van OCW 
en E-Quality brengt WO=MEN de agenda en activiteiten van reac-
tieve actoren in kaart. Zo zal er in 2012 een nog sterker pro-gender 
geluid te horen zijn. 

Dichterbij huis heeft ‘Europa’ achter de schermen een grote in-
vloed op het nationale en internationale beleid. Daarom is het van 
cruciaal belang dat gender ook op Europees niveau hoog op de 
agenda staat. Het is dan ook een teleurstelling dat de Europese 
zusterorganisatie WIDE in 2011 formeel haar deuren moest sluiten. 
Toch gelooft WO=MEN er nog steeds in dat WIDE de potentie heeft 
om een centrale Europese speler te worden. WO=MEN sloot zich 
daarom aan bij de kick off groep die een nieuwe start voor WIDE 
mogelijk wil maken. 

Ondertussen zat WO=MEN ook zelf niet stil en richtte zich op de 
Raad van Europa en de Europese Raad. Een van de leden van 
WO=MEN sprak maar liefst een uur lang de parlementaire Political 
Affairs Committee, het hoogste politieke orgaan van de Raad van 
Europa. Het onderwerp: het belang van politieke participatie van 
vrouwen in conflictgebieden en de Arabische regio.

Internationaal is er de laatste jaren veel aandacht voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Wie zich hiermee bezig houdt kan 
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niet meer om gender heen. Investeren in vrouwen draagt bij aan 
economische ontwikkeling en een gezonde en winstgevende onder-
neming. Hier is steeds meer bewijs voor. Zo verscheen afgelopen 
jaar het Wereldbank World Development Report ‘Gender Equality 
and Development’. Hierin onderbouwen de onderzoekers dat gen-
dergelijkheid niet alleen een ontwikkelingsdoel is, maar ook een 
kwestie van slimme economie. WO=MEN presenteerde dit onder-
zoek tijdens een diner pensant. Directeuren van bedrijven en ngo’s, 
diplomaten, genderexperts en de VN vrouwenvertegenwoordiger 
werden hier voor uitgenodigd. In 2011 is ook een start gemaakt met 
een nieuwe werkgroep maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en gender. Hierin werken ondernemers, ontwikkelingsorganisaties, 
het MVO platform, consultants en andere experts samen. Daarnaast 
heeft het WO=MEN bureau onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
voor WO=MEN om partnerschappen met bedrijven aan te gaan. 
Hierover is een intern oriënterend strategiedocument ontwikkeld. 

Het rapport van de Wereldbank toont aan dat genderrechtvaardig 
beleid niet alleen goed is voor vrouwen, maar voor iedereen.  
In 2011 is WO=MEN regelmatig vanuit deze visie op de actualiteit 
ingesprongen. WO=MEN verzamelt bewijzen van de meerwaarde 
van genderrechtvaardigheid. Deze bewijzen worden op een aan 
sprekende manier onder de aandacht van beleidsmakers, ngo 
medewerkers en een breder publiek gebracht. 

Een genderrechtvaardig beleid is ook beter voor mannen. Een 
wereldwijde beweging voor genderrechtvaardigheid kan dan ook 
niet bestaan zonder de betrokkenheid van mannen. WO=MEN heeft 
het betrekken van mannen opgenomen in de vernieuwde mis-
sie. Daarnaast voegt het WO=MEN bureau ook zelf de daad bij het 
woord door in haar samenstelling rekening te houden met diversi-
teit. In 2011 is een werkgroep bezig geweest met het organiseren 
van een Globaliseringslezing met als titel ‘Leve de man!’. De lezing 
vond op 7 maart 2012 plaats, aan de vooravond van Internationale 
Vrouwendag. WO=MEN was daarnaast aanwezig bij verschillende 
evenementen om daar de boodschap uit te dragen dat mannen 
onderdeel zijn van de beweging voor gendergelijkheid. Om het on-
derwerp nog extra onder de aandacht te brengen zijn op de website 
een aantal artikelen over mannen en mannelijkheid gepubliceerd. 

6
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Ondertussen fungeert WO=MEN voor haar leden als een spin in het 
web. Het bureau heeft dagelijks contact met leden en belangstel-
lenden die in contact willen komen met andere professionals of op 
zoek zijn naar specifieke expertise of informatie. 

WO=MEN streeft er ook naar migrantenvrouwen en -organisaties 
als ervaringsdeskundigen te koppelen aan ontwikkelingsorgani-
saties. In 2011 is een nieuwe werkgroep diaspora en migratie van 
start gegaan. Na een aantal vergaderingen is besloten praktische 
trainingen in lobby, fondsenwerving en presentatie op te zetten. 

Een ander leertraject ontwikkelde WO=MEN samen met PSO. Het 
gaat om een intensief leertraject voor maatschappelijke en ontwik-
kelingsorganisaties om hun genderbeleid te verbeteren. 6 organi-
saties nemen deel aan het traject, dat tot het najaar van 2012 loopt. 
Zij leren hun genderbeleid op een structurele en effectieve manier 
uit te voeren en in lijn te brengen met hun eigen waarden en die van 
hun partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. 

WO=MEN hield haar leden op de hoogte van al deze activiteiten via 
de website, member updates en nieuwsbrieven. In 2011 is de web-
site van WO=MEN volledig vernieuwd, zodat het nu een dynamisch 
en interactief platform is geworden. Ook is er veel gebruik gemaakt 
van sociale media. Voor de toekomst is een sociale mediastrate-
gie ontwikkeld. De leden ontvingen eens per 2 weken een digitale 
member update met al het laatste nieuws. Daarnaast ontvingen zij 
in 2011 2 nieuwsbrieven per post. 

Eind 2011 telde WO=MEN 34 institutionele en 83 individuele leden. 
Dit is een groei van respectievelijk 40 en 50%. Tegelijkertijd neemt 
ook de diversiteit onder de leden sterk toe. Een goed moment voor 
reflectie: wat willen de leden eigenlijk? WO=MEN hield een aantal 
telefonische consultatierondes om hier beter inzicht in te krijgen. 
Samen met de inzichten van het secretariaat en het bestuur heeft 
dit geleid tot het huidige meerjarenwerkplan ‘Sustaining Gender – 
Reinventing Ourselves’. 

7
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In oktober 2011 ontvingen Ellen Johnson 
Sirleaf, Leymah Gbowee en Tawakul Karman de 
Nobelprijs voor de Vrede. 3 vrouwen, waarvan 
2 uit Liberia en 1 uit Jemen. De jury geeft hier-
mee een duidelijk signaal af. ‘We komen niet 
tot democratie en blijvende vrede in de wereld 
als vrouwen niet dezelfde kansen krijgen als 
mannen om ontwikkelingen te beïnvloeden’, 
stellen zij. En de jury staat niet alleen in haar 
overtuiging. In 2011 is er nationaal en internati-
onaal een breed gedragen besef ontstaan over 
het belang van gelijke rechten en kansen van 
vrouwen en mannen. Zo wijdde de Wereldbank 
haar jaarrapport volledig aan gendergelijkheid. 
Met als centrale vraag: wat is de winst voor 
landen, mensen en bedrijven als zij maximaal 
investeren in gelijke rechten? Die winst is 
groot, blijkt uit het rapport. Zowel nationaal als 
internationaal zijn er in 2011 nog tal van andere 
hoopgevende ontwikkelingen te noemen. Ik 
licht er hier 3 uit.

De Arabische opstand deed het beeld van 
Arabische vrouwen in de westerse media 
kantelen. Niet langer bleken zij passieve 
slachtoffers van religieuze onderdrukking te 
zijn: zij streden zij aan zij met mannen tegen 
het autoritaire bewind. Met en zonder sluier, 
jong en oud, getrouwd en ongetrouwd. Vrouwen 
kwamen in het nieuws als krachtig, strijdbaar 
en mondig. Het regime van Mubarak viel, mede 
door de revolutionaire stem van Egyptische 
vrouwen. Ook in Libië organiseerden vrouwen 
zich. Zij willen meedoen met de verkiezingen, 
een daadwerkelijke kans maken op zetels en 
meeschrijven aan de nieuwe grondwet. Nu 
het eerste stof van de opstand is neergedaald, 
is het zaak deze vrouwen niet te laten vallen. 
Zonder internationale steun blijft het gevaar 
bestaan dat zij weer naar de achtergrond 
worden verdreven. WO=MEN onderhoudt sinds 
het begin van de Arabische Lente daarom 
nauw contact met vrouwenorganisaties in de 
Arabische landen en blijft hun ook in 2012 waar 
mogelijk ondersteunen.
Een andere opvallende ontwikkeling in 2011 is 
het opstaan van onverwachte pleitbezorgers 
voor genderrechtvaardigheid. Denk aan grote 
bedrijven als Coca-Cola, Accenture en Ernst 
& Young, die zich tijdens het World Economic 
Forum in Davos committeerden aan een 
programma voor meer vrouwelijk leiderschap 
en invloed. Het belang van genderrechtvaar-
digheid is ook in de hoogste regionen doorge-
drongen. Zo hield de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton een 
indringende toespraak over de rol van vrouwen 
in conflictgebieden.

Ook in ons kikkerlandje staat gender hoog op 
de agenda. Vele Nederlandse politici maken 
zich hard voor gendergelijkheid. Zoals tijdens 
het algemeen overleg over landbouw, in de 
beleidsbrief over gender van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en tijdens de samen-
werking van ministeries en maatschappelijke 
organisaties bij het Nationaal Actieplan 1325. 
Heugelijk nieuws is ook dat er voor 2012 extra 
financiering beschikbaar wordt gesteld voor 
kleine organisaties die zich met vrouwen in 
conflictgebieden bezig houden.

Al met al is gender allang geen marginaal 
thema meer, maar staat het volop in de belang-
stelling. Dus zorg dat je erbij bent! WO=MEN is 
er natuurlijk ook bij, nu en in de toekomst. 2011 
was een actief en succesvol jaar, waarin de le-
den en het bureau zich met veel enthousiasme 
inzetten voor gelijke rechten en kansen voor 
iedereen. Het aantal leden is flink gegroeid, en 
ook de diversiteit onder de leden is verder toe-
genomen. Naast vrouwen- en ontwikkelingsor-
ganisaties sloten ook ondernemers, academici 
en diaspora-organisaties zich bij het platform 
aan. Ook mannen voelen zich steeds meer 
welkom bij het netwerk, en hun betrokkenheid 
wordt van harte aangemoedigd.

In 2011 was er ook tijd voor reflectie en zijn de 
ambities voor de komende jaren geformuleerd. 
Aandachtspunten blijven een invloedrijke lobby, 
duurzame groei van het netwerk en verdere 
professionalisering van de organisatie. Dit 
alles is vastgelegd in het meerjarenwerkplan 
‘Sustaining gender – reinventing ourselves’. 
Zodat WO=MEN ook in 2012 en daarna een niet 
te missen bijdrage kan leveren aan de wereld-
wijde beweging voor genderrechtvaardigheid.

Joan de Jong, bestuursvoorzitter WO=MEN 
Dutch Gender Platform

VOOR-
WOORD
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WO=MEN1 Dutch Gender Platform zet zich in voor een wereld 
waarin alle mannen en vrouwen gelijke rechten en kansen  
hebben, en iedereen vrij is om zijn of haar eigen keuzes te 
maken. WO=MEN Dutch Gender Platform is een netwerk van 
meer dan 100 organisaties, ondernemers, kennisinstituten en 
individuen. Het netwerk maakt deel uit van een wereldwijde 
beweging voor mondiale genderrechtvaardigheid. Alle leden 
van WO=MEN beschikken samen over een enorm kapitaal aan 
kennis en ervaring. Dit zetten zij in om verder te denken dan 
alleen de geijkte oplossingen voor gendervraagstukken.

1. Spreek uit als: women equals men.

WO=MEN gebruikt 3 strategieën:

Lobby
WO=MEN zet zich in voor een sterk en on-
afhankelijk genderbeleid, én voor aandacht 
voor gender op alle andere beleidsterreinen 
(gender mainstreaming). WO=MEN onderhoudt 
goede relaties met politici, beleidsmakers 
en ambtenaren. Het platform informeert en 
mobiliseert haar leden bij belangrijke ontwik-
kelingen en als zich kansen voordoen om het 
beleid te beïnvloeden. WO=MEN ondersteunt de 
leden ook als zij binnen hun eigen organisaties 
en bedrijven het beleid en de praktijk willen 
beïnvloeden.

kENNiS
Binnen het netwerk delen de leden hun ken-
nis en ervaringen. Ook ontwikkelen zij samen 
nieuwe kennis. WO=MEN brengt de kennis en 
expertise van haar leden en partners bijeen en 
maakt deze breed inzetbaar. WO=MEN verza-
melt voorbeelden uit de praktijk om het belang 
van genderrechtvaardigheid te onderbouwen 
(het waarom). Daarnaast inventariseert het 
platform welke strategieën, activiteiten en 
middelen ingezet kunnen worden om gender-
rechtvaardigheid te realiseren (het hoe). 

VOORLichtiNG 
WO=MEN wil iedereen die actief is binnen het 
veld van internationale samenwerking bewust 
maken van het belang van genderrechtvaar-
digheid. Het platform informeert daartoe de 
media, opiniemakers, ontwikkelingsorganisa-
ties, ministeries, bedrijven, het maatschap-
pelijk middenveld, academici en studenten. Ook 
ondersteunt WO=MEN haar leden en partners 
om de boodschap over genderrechtvaardigheid 
nog beter uit te kunnen dragen.

Met deze 3 strategieën wil WO=MEN zoveel 
mogelijk mensen in Nederland betrekken bij de 
wereldwijde beweging voor genderrechtvaar-
digheid. Samen met de leden en partners werkt 
WO=MEN aan de empowerment van vrouwen 
en een actieve betrokkenheid van mannen.

OVER 
WO=MEN

OVER WO=MEN   JAARVERSLAG 2011
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Internationaal beleid

Pleidooi voor een sterk genderbeleid 
In maart 2011 presenteerde staatssecreta-
ris Knapen het ontwikkelingsbeleid van het 
huidige kabinet. Hierin wees hij een aantal 
speerpunten aan:

> veiligheid en rechtsorde
> water
> voedselzekerheid
> seksuele en reproductieve 
     gezondheid en rechten (SRGR)

Na overleg met de leden en de centrale lob-
bygroep schreef WO=MEN een gezamenlijke 
reactie op de plannen van de staatssecretaris. 
De boodschap luidde: zorg dat er op alle beleid-
sterreinen aandacht komt voor gender (gender 
mainstreaming) én zorg tegelijkertijd ook voor 
een sterk onafhankelijk genderbeleid (stand 
alone genderbeleid). De brief was niet aan do-
vemansoren gericht: in april ontving WO=MEN 
een uitnodiging om dit standpunt te verdedigen 
tijdens de hoorzitting over het ontwikkelingsbe-
leid. Elisabeth van der Steenhoven, coördinator 
van WO=MEN, hield tijdens deze zitting een 
overtuigend pleidooi. Dit bleef ook in de media 
niet onopgemerkt, o.a. de Telegraaf en Trouw 
besteedden er aandacht aan. Tweede Kamerlid 
Wassila Hachchi (D66) diende een motie in 
over het tweesporenbeleid (gender mainstrea-
ming én stand alone genderbeleid). Met een 
mooi resultaat: de Kamerbrief internationaal 
genderbeleid. 

de verdwenen 3 miljoen 
In september signaleerde WO=MEN dat er €3 
miljoen was verdwenen op de begroting van 
Buitenlandse Zaken. In plaats van de afgespro-
ken €42 miljoen voor gender stond er nog maar 
€39 miljoen op de begroting. Waar was die €3 
miljoen gebleven? Kamerleden Wassila Hachchi 
(D66) en Arjan El Fassed (GroenLinks) dienden 
een amendement in, met het voorstel om het 
genderbudget voor 2012 te verhogen met de in 
2011 verdwenen €3 miljoen. Dit amendement 
werd in december kamerbreed aangenomen: 
D66, GroenLinks, VVD, SP, PvdA en CDA stem-
den vóór. Dat betekent dat het genderbudget 
voor 2012 €45 miljoen bedraagt. 

Leden nemen het voortouw
WO=MEN heeft de lobbyactiviteiten in 2011 
verder geprofessionaliseerd. Het secretariaat 
is een politieke agenda gaan bijhouden en houdt 
ook de politieke ontwikkelingen scherp in de 
gaten. Een aantal leden heeft het voortouw 

genomen bij de lobbyactiviteiten op het gebied 
van thema’s als mensenrechten, landbouw en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). Hierdoor heeft het secretariaat van 
WO=MEN zich meer kunnen richten op haar 
matchmaking-functie: het met elkaar in contact 
brengen van organisaties en individuele leden 
rondom bepaalde onderwerpen.

LOBBY 

Output: 
• Vele formele en informele gesprekken
 met Tweede Kamerleden, politiek  
 assistenten en de top van het Ministerie  
 van Buitenlandse Zaken.
• Telefoongesprekken en intensief e-mail 
 contact met Tweede Kamerleden, politiek 
  assistenten en de top van het Ministerie  
 van Buitenlandse Zaken. Dit ter voorberei- 
 ding op debatten en om hen van informatie  
 te voorzien. 
• De leden van WO=MEN woonden ongeveer  
 30 debatten bij, er vonden 20 sessies met  
 politici plaats en een debat met 2 Tweede  
 Kamerleden en 3 activisten. 
• WO=MEN schreef 2 beleidsbrieven ter voor 
 bereiding op debatten en in reactie op  
 politieke ontwikkelingen. 
• WO=MEN heeft enthousiast 1 amendement  
 (€3 miljoen meer voor vrouwenrechten)  
 en 1 motie (apart genderbeleid en gender  
 mainstreaming) verwelkomd. 
• Het secretariaat is van start gegaan  
 met het overzichtelijk in kaart brengen 
  van politieke debatten, moties en   
 contactpersonen.

Resultaten: 
•  Naar aanleiding van de motie over het  
 twee sporenbeleid heeft Buitenlandse  
 Zaken een onafhankelijk genderbeleid  
 ontwikkeld.
• Het amendement om het genderbudget  
 met €3  miljoen te verhogen is aangeno- 
 men. Het totale genderbudget voor 2012  
 is nu €45 miljoen.
•  WO=MEN en haar leden kunnen snel 
 inspelen op toekomstige debatten.
•  De lobbyactiviteiten van WO=MEN zijn  
 geprofessionaliseerd.

SuccES: dANkziJ  
AMENdEMENt  
€3 MiLJOEN ExtRA 
VOOR GENdER.

LObbY   JAARVERSLAG 2011
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Actuele ontwikkelingen

de Arabische opstand 
2011 was natuurlijk het jaar van de Arabische 
opstand. Vrouwen speelden een grote rol bij de 
acties en demonstraties tegen de dictatoriale 
regimes en de overgang naar meer democrati-
sche rechtstaten. Maar hun positie kwam ook al 
snel onder druk te staan. Vrouwenorganisaties 
uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika vroegen 
WO=MEN om steun bij het verankeren van vrou-
wenrechten na de revolutie. WO=MEN had dage-
lijks contact met deze organisaties via ondermeer 
Facebook en Skype, en gaf hulp en advies over:

> internationale verdragen waaraan elke       
 nieuwe overheid zich moet houden (CEDAW); 
> het schrijven van kieswetten;
> argumenten waarom de sharia niet moet       
 worden opgenomen in een grondwet (ook   
 niet in het familierecht);
> het bouwen van coalities waarin vrouwen uit   
 onder andere Tunesië, Egypte, Marokko en   
 Irak elkaar kunnen ondersteunen. Op hun   
 beurt bieden zij steun aan vrouwen in Libië,   
 Yemen en Syrië;
> het bundelen van krachten tussen gelovigen   
 en niet- of minder gelovigen met een geza  
 menlijk doel: democratie en gelijke rechten;
> een vroege waarschuwing bij instroom van      
 gelden uit de Verenigde Arabische Emiraten   
 die vrouwenonderdrukkend fundamenta-  
 lisme verder aanjagen.  

In mei 2011 was WO=MEN aanwezig bij de eerste 
regionale bijeenkomst sinds het begin van de 
Arabische opstand. Deze bijeenkomst was 
georganiseerd door de Egyptische vrouwenorga-
nisatie Karama. Dit platform strijdt tegen geweld 
tegen vrouwen en heeft partnerorganisaties in 
vele landen in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika. Er waren deelnemers uit Yemen, Syrië, 
Libië, Iran, Tunesië, Palestina, Marokko, Qatar en 
de Verenigde Arabische Emiraten. 

In oktober 2011 werd WO=MEN uitgenodigd om 
in Libië bij de oprichting van het Libyan Women’s 
Platform for Peace (LWPP) aanwezig te zijn. 
WO=MEN heeft een belangrijke bijdrage aan 
deze oprichtingsbijeenkomst kunnen leveren 
door zoveel mogelijk kennis en expertise met de 
vrouwen daar te delen. Door het intensieve con-
tact met ondermeer het LWPP en Karama was 
WO=MEN goed op de hoogte van de ontwikke-
lingen in de regio. WO=MEN hield op haar beurt 
leden en andere belangstellenden op de hoogte. 
Ook politici ontvingen regelmatig een update. 
Niet alleen de Tweede Kamerleden die zich met 

ontwikkelingssamenwerking bezig houden, 
maar ook Kamerleden met defensie  
in hun portefeuille.

Output: 
• Dagelijks contact met vrouwen in   
 Arabische landen. WO=MEN ondersteunde  
 hen met hulp en advies.
• Deelname WO=MEN aan bijeenkomsten in  
 Egypte en Libië. 
• Informeren van leden, politici en andere  
 belangstellenden over de situatie in   
 Arabische landen.

Resultaten: 
•  Toegenomen aandacht voor en bewust 
 wording van de rol en kansen van vrouwen  
 in de revolutionaire ontwikkelingen in de  
 Arabische Regio. 
•  Vrouwenorganisaties in de Arabische Regio  
 ontwikkelen en professionaliseren zich.

kick-ass 2.0 Libische meiden 
Aya el Masri (27), Rama Talmon(27) en Numidia (25) hebben 
in een paar maanden honderden SIM-kaarten verbruikt. 1 
per telefoongesprek om niet te worden getraceerd door de 
overheid. Beeldschone meiden met rode lippenstift, hoofd-
doek, hippe pumps en vette sneakers, van beroep ingenieur 
en medisch technicus. Tijdens het congres gaan ze steeds 
vaker als vrijwillige helpdesk fungeren. Hun kekke dames-
tasjes blijken een mix van snoeren, hightech computerpara-
fernalia en make-up te herbergen. 

‘Gaddafi je bent een schijterd, wij zijn solidair met Misrata. 
Libische meiden vinden jou een loser.’ Deze tekst heeft 
Numidia samen met haar vriendinnen op 7 mei op een vlag 
geschreven en op de hoogste brug van Tripoli gehangen. Een 
paar uur later schoten soldaten de vlag aan gort. Deze daad 
kreeg brede bekendheid in het ondergrondse Libische verzet. 
Niet alleen vanwege het lef – op dat moment waren er weinig 
acties in Tripoli – maar ook vanwege de tekst: Gaddafi pro-
beerde steeds een wig te drijven tussen verschillende ste-
den. Numidia tikt met haar gelakte nagel op mijn opschrijf-
boekje: ‘Je moet duidelijk zeggen dat er duizenden meiden 
waren zoals wij, dit is helemaal niet zo bijzonder. We wisten 
dat wij konden worden vermoord maar dat wist iedereen’.
Uit het blog dat Elisabeth van der Steenhoven schreef over haar bezoek aan Libië. 
Voor de volledige tekst, zie: www.viceversaonline.nl.
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Een wereldwijde alliantie 
voor vrouwenrechten
 
Ook in 2011 organiseerde WO=MEN weer samen 
met E-Quality een dynamische voorbereidings-
bijeenkomst voor de jaarlijkse bijeenkomst van 
de Verenigde Naties’ Commission on the Status 
of Women (CSW). Vertegenwoordigers van 
het Nederlands maatschappelijk middenveld 
wisselden er informatie over relevante ontwik-
kelingen en aanverwante evenementen uit. Ook 
formuleerde men gezamenlijk aanbevelingen 
voor de Nederlandse regeringsdelegatie. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) wees WO=MEN aan als con-
tactpersoon tussen de regeringsdelegatie en de 
Nederlandse organisaties ter plaatse. Rineke 
van Dam werd door WO=MEN gekozen als junior 
afgevaardigde. Zij was destijds werkzaam voor 
lidorganisatie AMREF Flying Doctors. Samen 
met Joni van de Sand, beleidsmedewerker 
van WO=MEN, reisde zij af naar New York. Ze 
hielden daar een goed gelezen weblog bij om 
de thuisblijvers over alle ontwikkelingen te 
informeren. 

De 55e CSW leek een rustige en voorspelbare 
bijeenkomst te worden, met het weinig con-
troversiële hoofdthema onderwijs en werk 
voor meisjes en vrouwen.2 Er bleek echter iets 
anders aan de hand. In New York ontvouwde 
de sessie zich tot een manifestatie van een 
bredere trend: vrouwonvriendelijke krach-
ten vormen allianties om vooruitgang op het 
gebied van gendergelijkheid en vrouwenrech-
ten te ondermijnen. Ook eerder verworven 
vrouwenrechten staan onder druk door deze 
tegenkrachten. In 1995 werden tijdens de 
Wereldvrouwenconferentie in Beijing hel-
dere afspraken gemaakt (Beijing Platform 
for Action). Deze worden momenteel echter 
weer opengebroken. WO=MEN werkt daarom 
aan een wereldwijde pro-gender alliantie om 
deze krachten tegen te gaan. Tijdens de CSW 
is WO=MEN er direct op ingesprongen. De 
afgevaardigden van WO=MEN bleven dichtbij 
de formele onderhandelingen, vormden snel 
samenwerkingsverbanden met andere organi-
saties, benaderden actief regeringsdelegaties 
met argumenten voor gendergelijkheid en rea-
geerden snel op verzoeken voor ondersteuning 
en meer informatie. 

WO=MEN vroeg tijdens de CSW ook speci-
fiek aandacht voor geweld tegen vrouwen. In 
samenwerking met partners ter plaatse stelde 
WO=MEN een verklaring over geweld tegen 

meisjes en vrouwen op.3 Deze werd op verschil-
lende momenten plenair gepresenteerd.

Weer terug in Nederland organiseerde 
WO=MEN begin april een debriefing. In oktober 
startte WO=MEN alweer met de voorberei-
dingen voor de volgende sessie van de CSW. 
WO=MEN brengt samen met onder andere het 
Ministerie van OCW en E-Quality de agenda en 
activiteiten van conservatieve tegenkrachten 
in kaart. Tegelijkertijd werkt WO=MEN aan het 
verstevigen van een eigen wereldwijde alliantie 
vóór vrouwenrechten. Deze alliantie kan tijdens 
de volgende bijeenkomst van de CSW een nog 
krachtiger geluid laten horen.

StOP VROuW-ONVRiENdELiJkE 
kRAchtEN MEt WERELdWiJdE  
bEWEGiNG VOOR  
VROuWENREchtEN.

2. Voluit: ‘Access and participa-
tion of women and girls in edu-
cation, training, science and 
technology, including for the 
promotion of women’s equal 
access to full employment and 
decent work’.

3. Dit was het review thema 
tijdens de bijeenkomst van de 
CSW. Voluit luidde het thema: 
‘The elimination of all forms 
of discrimination and violence 
against the girl child’.

THEMA’S

Output:
•	23 organisaties en personen namen deel  
 aan de voorbereidingsbijeenkomst,  
 25 aan de debriefing.
• WO=MEN heeft de input van het Neder- 
 lands maatschappelijk middenveld   
 voor de VN onderhandelingen gecoördi 
 neerd. Het verza melen van aanbevelin 
 gen, deze verwerken in prikkelende  
 verklaringen en op verschillende   
 momenten plenair  presenteren, o.a.  
 tijdens  thematische panels.
• WO=MEN werkte direct samen met het  
 Ministerie van OCW en gaf input bij de  
 briefingsbijeenkomsten van de Europese  
 Unie.
• WO=MEN maakte kennis met prominen 
 ten als Michelle Bachelet (UN Women),  
 Emine Erdogan (First Lady Turkije) en  
 Hinke Nauta (Nederlandse Permanente  
 Vertegenwoordiger (PV) bij de VN voor 
 seksuele en reproductieve gezondheid  
 en rechten (SRGR) en genderzaken).
• WO=MEN informeerde haar achterban
 via mailings, de weblog www.women- 
 innewyork.blogspot.com en intensief  
 gebruik van sociale media als Facebook  
 en Twitter.

thEMA’S   JAARVERSLAG 2011
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van Europa) maar liefst een uur lang toe.  
Het ging over het belang van politieke parti-
cipatie van vrouwen in conflictgebieden en de 
Arabische regio. Gedurende het jaar organi-
seerde WO=MEN ad hoc bijeenkomsten met de 
EU-vertegenwoordiging van de International 
Alliance of Women. Gezamenlijk werden 
rapporten, aanbevelingen en resoluties over 
vrouwenrechten aangescherpt. Dit wordt ook in 
2012 voortgezet.

WO=MEN nam in 2011 ook deel aan een drie-
daagse training van WIDE over het aanvragen 
van Europese fondsen. 

Gender in Europa 

Europees netwerk
Women In Development Europe (WIDE) is een 
Europees netwerk van vrouwenorganisaties, 
ontwikkelingsorganisaties, genderspecialisten 
en activisten voor vrouwenrechten. WO=MEN 
is hier uiteraard ook bij aangesloten. Vanuit 
het hoofdkantoor in Brussel tracht WIDE het 
ontwikkelings- en economisch beleid van de 
Europese Unie te beïnvloeden. WIDE heeft de 
afgelopen jaren veel kennis en belangrijke 
contacten opgebouwd. Het is het enige netwerk 
in Europa dat specifiek streeft naar gender-
gelijkheid, vrouwenrechten en sociale recht-
vaardigheid in het ontwikkelings-, handels- en 
macro-economisch beleid van de EU. 
Halverwege 2011 bleek dat WIDE in ernstige 
financiële moeilijkheden zat. Omdat de situ-
atie niet langer houdbaar was, werd er beslo-
ten het hoofdkantoor van WIDE formeel op te 
heffen. Wel is er nog een klein secretariaat bij 
CONCORD en blijven de autonome Nationale 
Platforms bestaan. Ook zetten de leden zich 
in om een ‘wedergeboorte’ mogelijk te maken. 
WO=MEN heeft zich eind 2011 aangesloten bij 
de groep die in dit proces het voortouw neemt. 
WO=MEN is er namelijk van overtuigd dat 
‘Europa’ achter de schermen van grote invloed 
is op het nationale en internationale beleid. 
Het is daarom van groot belang dat gender op 
Europees niveau hoog op de agenda komt te 
staan. Het platform WIDE heeft de potentie om 
hier een centrale rol in te spelen.  

WO=MEN in Europa
WO=MEN is ook zelf op Europees niveau actief. 
Een van de leden van WO=MEN sprak de par-
lementaire Political Affairs Committee van de 
Raad van Europa (het hoogste politieke orgaan 

Output:
•	23 WO=MEN is nauw betrokken bij het  
 vernieuwingsproces en de toekomst van  
 WIDE+.
• Het WO=MEN bureau en de leden denken
 intensief mee over het aanscherpen van 
  rapporten, aanbevelingen en resoluties  
 van de Raad van Europa over de bescher 
 ming van vrouwenrechten. 
• In samenwerking met Europese partners  
 is een brede Europese voorlichtings 
 campagne op touw gezet over fatsoenlijk  
 werk en de economische rechten van  
 vrouwen.

Resultaten:
• Het vernieuwingsproces en toekomst van  
 WIDE+ is in gang gezet door een leidende  
 rol van WO=MEN.
• Vrouwenrechten staan op de agenda bij de  
 Raad van Europa.

EuROPA hEEft AchtER dE SchERMEN 
EEN GROtE iNVLOEd OP hEt NAtiONALE EN  
iNtERNAtiONALE bELEid. dAAROM MOEt  
GENdER OP EuROPEES NiVEAu hOOG OP  
dE AGENdA StAAN.

Resultaten:
• Reactionaire agenda succesvol   
 tegengehouden. 
• Formalisering van de samenwerking met  
 het Ministerie van OCW.
• Een toegenomen bekendheid van   
 WO=MEN bij organisaties, ambtenaren  
 en politici in Nederland en wereldwijd.
• Het aantal volgers op Twitter steeg met  
 ruim 40%. De weblog kreeg tot 170 bezoe- 
 kers per dag, van over de hele wereld.
• Toenemende belangstelling voor de CSW.  
 En het inzicht dat behoud van gemaakte  
 afspraken



18

Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen 
 
De laatste jaren is duidelijk geworden dat aan-
dacht voor gender een noodzakelijk onderdeel is 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Investeren in vrouwen is niet alleen goed voor 
vrouwen, maar draagt ook bij aan economische 
ontwikkeling en een gezonde en winstgevende 
onderneming (Mc Kinsey rapport)4.  Hier is 
steeds meer bewijs voor te vinden. Zo verscheen 
vorig jaar het Wereldbank World Development 
Report ‘Gender Equality and Development’. Hun 
conclusie: gendergelijkheid is niet alleen een 
ontwikkelingsdoel, maar is vooral ook slimme 
economie.
 
Ireen Dubel, genderspecialist van Hivos, 
schreef voor WO=MEN een recensie over dit 
rapport in het vakblad Vice Versa. Eind okto-
ber organiseerde WO=MEN een diner pensant 
over het Wereldbankrapport. Te gast was een 
selecte groep van directeuren van bedrijven 
en ngo’s, diplomaten, genderexperts en de 
VN Vrouwenvertegenwoordiger. Ana Maria 
Munoz Boudet, een van de onderzoekers van de 
Wereldbank, presenteerde het rapport en ging 
met de gasten in gesprek erover. 

Ondanks deze positieve geluiden wordt er in 
de praktijk maar mondjesmaat vooruitgang 
geboekt in de bescherming van de economische 
en arbeidsrechten van vrouwen. Wereldwijd 
krijgen vrouwen nog steeds een ongelijke 
beloning voor hetzelfde werk, en worden zij 
geconfronteerd met een dubbele werklast, dis-
criminatie en (seksuele) intimidatie op het werk. 
Ook bevinden vrouwen in ontwikkelingslanden 
zich vaak helemaal aan de onderkant van de 
productieketens. Ze verrichten slecht betaalde 
arbeid onder slechte arbeidsomstandigheden. 
In het Nederlandse beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wordt met deze wer-
kelijkheid nog veel te weinig rekening gehouden. 
Het is daarom hard nodig dat er een gedegen 
analyse van productieketens wordt uitgevoerd, 
met aandacht voor alle mogelijke genderaspec-
ten. Ook moet er meer kennis komen over hoe 
gender kan worden geïntegreerd binnen het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

In de laatste maanden van 2011 zijn voorberei-
dingen getroffen voor een werkgroep maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en gen-
der. In januari 2012 is de groep van start gaan. 
Leden zijn ondermeer consultants, ontwikke-
lingsorganisaties, het MVO platform en andere 

experts op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en gender. Hun eer-
ste actiepunten zijn gericht op de Nederlandse 
overheid, het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 
en Agentschap NL. De werkgroep wil dat zij 
internationale afspraken over de bescherming 
van de rechten van werkende vrouwen gaan 
implementeren (zoals de OESO richtlijnen5  en 
Ruggie-beginselen6 ). Ook moeten zij de fatsoen-
lijk werk-agenda van de International Labour 
Organization (ILO) gaan naleven.
Het secretariaat van WO=MEN heeft onderzocht 
hoe WO=MEN strategische partnerschap-
pen met bedrijven aan kan gaan. Hierover is 
een intern en oriënterend strategiedocument 
geschreven. WO=MEN kan ondersteuning 
leveren bij de ontwikkeling en uitvoering van 
een genderbeleid door bedrijven. Het WO=MEN 
team heeft hiertoe diverse evenementen op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen bijgewoond, gebrainstormd met experts 
en oriënterende gesprekken gehad met diverse 
bedrijven zoals ING.

4. Het McKinsey rapport (2010) 

laat zien dat een meerder-
heid van de leidinggevenden, 
zowel mannen als vrouwen, 
genderdiversiteit erkent als 
een prestatieaandrijver van 
een bedrijf.

5. De OESO Richtlijnen maken 
duidelijk wat de Nederlandse 
overheid (en 41 andere landen) 
van bedrijven in het buitenland 
verwacht op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Ze bieden 
handvatten voor bedrijven om 
met kwesties om te gaan als 
ketenverantwoordelijkheid, 
mensenrechten, kinderarbeid, 
milieu en corruptie.

6. ‘Guiding Principles on 
Business and Human Rights: 
Implementing the United 
Nations ‘Protect, Respectand 
Remedy’ Framework.’ Dit 
document is de neerslag van 
een langdurig en allesomvat-
tend consultatieproces van 
meerdere belanghebbenden. 
Er worden 30 gedetailleerde 
en praktische aanbevelingen 
gedaan, aan de hand waarvan 
staten en bedrijven het Protect, 
Respect & Remedy-kader 
kunnen invoeren. Het mandaat 
van Professor Ruggie bereikte 
in juni 2011 zijn hoogtepunt met 
de officiële bevestiging van 
de Guiding Principles tijdens 
de zeventiende sessie van de 
Raad voor de Mensenrechten 
van de VN.

Output:
•	 Inventarisatie van de expertise van leden
 en sympathisanten van WO=MEN op het  
 gebied van maatschappelijk verantwoord  
 onderne men en gender.
•	Presentatie van het World Development  
 Report 2011 van de Wereldbank door  
 een van de onderzoekers tijdens een  
 diner pensant.
•	Ontwikkeling van een intern strategiedocu
 ment over partnerschappen met   
 bedrijven.

Resultaten:
• Leden en supporters van WO=MEN heb 
 ben zich verenigd in de nieuwe werkgroep  
 maatschappelijk verantwoord onderne 
 men en gender. Doel is gender in MVO- 
 beleid, -praktijk en -strategieën van  
 bedrijven en organisaties te integreren.
• Het World Development Report 2011  
 over het belang van gendergelijkheid is  
 onder de aandacht gebracht bij de top van  
 ontwikkelingsorganisaties, bedrijven en  
 het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
• Het WO=MEN bureau heeft haar kennis 
 vergroot over de mogelijkheden voor  
 samenwerking met het bedrijfsleven.

thEMA’S   JAARVERSLAG 2011
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iNVEStEREN iN VROuWEN 
dRAAGt biJ AAN EcONOMiSchE 
ONtWikkELiNG EN EEN 
GEzONdE EN WiNStGEVENdE  
ONdERNEMiNG.
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Duurzaamheid,  
landbouw en gender 

Duurzaamheid leeft. Veel leden van WO=MEN 
zijn actief bezig met duurzaamheidsvraagstuk-
ken, zoals landbouw, water, klimaat en scha-
delijke stoffen. Staatssecretaris Knapen heeft 
voedselzekerheid en water als beleidspriori-
teiten aangewezen. En in 2012 vindt de inter-
nationale Rio+20 klimaatconferentie plaats. 
Het was dan ook een uitstekend moment 
om met een werkgroep over duurzaamheid, 
landbouw en gender te starten. Leden van de 
nieuwe werkgroep zijn ondermeer Wageningen 
University, Women in Europe for a Common 
Future en Ileia. 

In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is veel 
aandacht voor commerciële exportgerichte 
landbouw als oplossing voor armoede. Voor 
gender is hierbij geen aandacht, net zo min als 
voor een begrip als voedselzekerheid. In no-
vember vond een Kamerdebat over landbouw 
in ontwikkelingslanden plaats. Voorafgaand 
aan dit debat schreven de leden van WO=MEN 
een beleidsbrief: ‘Boerin verdient opwaarde-
ring’. In Nederland denken wij vaak dat klein-
schalige landbouw een uitstervend verschijn-
sel is. Niets is minder waar: in Sub-Sahara 
Afrika werkt 43% tot 80% van de boeren 
kleinschalig. Dit zijn voornamelijk vrouwelijke 
boeren die alleen voor de eigen voedselvoor-
ziening produceren.  

De brief is verstuurd naar een aantal 
Tweede Kamerleden. Met succes: vrijwel 
alle Kamerleden besteedden in hun pleidooi 
aandacht aan gender. Hierbij werd de term ‘de 
kleine boerin’ opvallend vaak genoemd!

Op 11 november vond de Internationale Dag 
van de Duurzaamheid plaats. WO=MEN orga-
niseerde samen met het Nationaal Platform 
Rio+20, Women in Europe for a Common 
Future en Women Inc.  een evenement over 
het belang van gender in duurzame ontwikke-
ling. Nu worden de behoeftes en perspectieven 
van vrouwen nog nauwelijks betrokken bij de 
besluitvorming over klimaatproblematiek. 
Toch zijn vrouwen vaak de eersten die met de 
schadelijke effecten van milieuverandering 
en uitputting van de aarde kampen.  Tijdens 
het evenement voerden duurzaamheids- en 
genderspecialisten een aantal paneldiscus-
sies. Hieruit is een reeks van succesvolle 
praktijkvoorbeelden en aanbevelingen geko-
men. Deze zijn opgenomen in de Nederlandse 

aanbevelingen die namens het maatschap-
pelijk middenveld aan de Verenigde Naties 
worden aangeboden.

De werkgroep heeft een aantal fysieke en digi-
tale vergaderingen gevoerd, en daarnaast veel 
relevante rapporten met elkaar uitgewisseld. 
Deze rapporten zijn nu verzameld in een dos-
siermap op de website van WO=MEN. Gender 
en duurzaamheid was in 2011 ook het thema 
van een van de nieuwsbrieven van WO=MEN.

Output:
•	Aanbevelingen over gender zijn opgeno 
 men in de Nederlandse aanbevelingen  
 voor de Rio+20 Klimaatconferentie in 2012.
• Het visiestuk over landbouw en gender  
 is bij beleidsmakers onder de aandacht  
 gebracht.
• Met de werkgroep duurzaamheid, landbouw  
 en gender is een samenwerking en informa- 
 tieuitwisseling tussen leden en betrokke 
 nen tot stand gebracht. 
• Er is een nieuwsbrief over gender en land 
 bouw verspreid onder mensen die in het  
 veld van ontwikkelingssamenwerking  
 werkzaam zijn, leden van WO=MEN, uni- 
 versiteiten en opiniemakers.
• Er is een dossiermap over gender en duur
 zame ontwikkeling op de website   
 geplaatst.

Resultaten:
• Gender staat op de agenda van de
 Nederlandse afvaardiging van het maat 
 schappelijk middenveld naar de Rio+20  
 Klimaatconferentie in 2012.
• Nederlandse beleidsmakers hebben een  
 vergroot inzicht in de gendersensitiviteit  
 van landbouwproblematiek.
• Toegenomen kennis en bewustwording  
 over het verband tussen gender en duur 
 zame ontwikkeling bij mensen die in  
 het veld van ontwikkelingssamenwer- 
 king werkzaam zijn, universiteiten en  
 opiniemakers.

thEMA’S   JAARVERSLAG 2011



21

iN Sub-SAhARA AfRikA WERkt 
43% tOt 80% VAN dE bOEREN 
kLEiNSchALiG. dit ziJN 
VOORNAMELiJk VROuWELiJkE 
bOEREN diE ALLEEN VOOR dE 
EiGEN VOEdSELVOORziENiNG 
PROducEREN.

het werk van WO=MEN wordt gewaardeerd en gezien: 

De Amerikaanse ambassade nodigde WO=MEN uit  
om een diner te organiseren voor de ambassadeur  
voor wereldwijde vrouwenzaken Melanne Verveer.  
Het thema van de avond was jong, vrouwelijk leiderschap in 
Afghanistan. Een diverse groep mensen bezocht de avond, 
zoals Afghaanse diaspora, mensen uit het bedrijfsleven en 
experts op het gebied van Resolutie 1325.
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Gender in  
conflictgebieden 
 
WO=MEN Werkgroep 1325
In oktober 2000 nam de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties unaniem Resolutie 1325 aan. 
Hierin werd voor het eerst de belangrijke rol van 
vrouwen bij het oplossen van conflicten erkend. 
In de werkgroep 1325 zetten ruim 40 leden van 
WO=MEN zich samen in voor de implementatie 
van deze resolutie. De werkgroep was in 2011 
opnieuw zeer actief. De leden kwamen eens 
in de 6-8 weken samen. Daarnaast voerden ze 
onderling een intensieve online correspondentie. 
De werkgroep is in 2011 verder gegroeid. Nieuwe 
leden zijn ondermeer vertegenwoordigers van 
de Raad van Europa, diaspora-organisaties en 
ervaren consultants. 

> onderling kennis en nieuwe inzichten   
 uitwisselen;
> nieuwe ideeën en plannen bespreken en waar  
 mogelijk het beleid beïnvloeden, zoals bij de   
 Raad van Europa, EU en NAVO;
> nieuwe actoren informeren over het belang   
 van Resolutie 1325. 

kennis uitwisselen
Tijdens vergaderingen van de werkgroep vertel-
len leden eerlijk over hun dilemma’s en knelpun-
ten. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met subsi-
diekortingen op grote ontwikkelingsorganisaties 
en hoe blijven we lokale activistes optimaal 
ondersteunen? Dankzij het vertrouwelijke karak-
ter van de groep kunnen de leden elkaar open en 
eerlijk ondersteunen bij dergelijke dilemma’s. 
Gezamenlijk wordt ook bekeken hoe de politieke 
participatie van vrouwengroepen in (post)con-
flictlanden gestimuleerd kan worden.
Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2011, 
presenteerde WO=MEN samen met Cordaid een 
beleidsstuk over de rol van gender binnen vre-
desprocessen.  Het paper werd op het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken gepresenteerd aan een 
groep experts op het gebied van veiligheid en 
conflict.
In juni ondersteunde de werkgroep een strate-
gische beoordeling van de missie naar Kunduz, 
Afghanistan door Pax Ludens en E-Quality. Zij 
toetsten de missie op aspecten van Resolutie 
1325. Ook onderzochten zij hoe Nederlandse 
organisaties een bijdrage kunnen leveren aan 
het stimuleren van vrouwelijk leiderschap in 
besluitvormingsprocedures. 

beleidsbeïnvloeding
De werkgroep heeft op verschillende niveaus 
aandacht gevraagd voor de beleidsimplicaties 
van Resolutie 1325. Staatssecretaris Knapen 
benoemde krachtigere Nederlandse overheids-
steun voor de implementatie van Resolutie 1325 
als een prioriteit in zijn genderbrief. De Raad 
van Europa heeft diverse moties en aanbeve-
lingen aangenomen die het belang van politieke 
participatie van vrouwen in conflictgebieden 
en de regio’s Midden-Oosten en Noord-Afrika 
benadrukken. De Europese Unie heeft speciale 
fondsen beschikbaar gesteld voor deze regio’s. 
De Europese Unie begint in te zien dat (de bevor-
dering van) politieke participatie van vrouwen 
een goed criterium is voor steun. Zo is het gelukt 
om tijdens een vergadering van de lidstaten van 
de NAVO Resolutie 1325 op de agenda te krijgen. 
Met als doel het introduceren van de resolutie in 
alle structuren, operaties en programma’s van 
de NAVO. 

informeren van nieuwe actoren
In juli nam een vertegenwoordiger van WO=MEN 
deel aan een workshop van de Verenigde Naties 
in Tbilisi, Georgië. Deze workshop ging over 
de ontwikkeling van het Georgische Nationaal 
Actieplan 1325. De Nederlandse deelnemer 
lichtte daar de ontwikkeling en implementatie 
van het Nederlandse Nationaal Actieplan 1325 
toe. In september organiseerden WO=MEN en 
Oxfam Novib een succesvolle paneldiscus-
sie over vrouwen, vrede en veiligheid. Dit was 
in het kader van de Internationale Dag van de 
Vrede en de masterclass over vrouwen, vrede 
en veiligheid. De bijeenkomst Women, Peace 
and Security: Reality Check ging over de actuele 
situatie van vrouwen in (post)conflictgebieden en 
hoe Nederland hier op in kan spelen. Activisten 
uit het Grote Merengebied, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten, Bea Ten Tusscher (directeur van 
de afdeling Mensenrechten van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken) en Tweede Kamerleden 
Sjoera Dikkers (PvdA), André Bosman (VVD) en 
Kathleen Ferrier (CDA) gingen onder leiding van 
Joris Voorhoeve in debat. 

Werkgroepleden hebben tijdens tal van bijeen-
komsten over veiligheid, conflict en mensen-
rechten keer op keer het belang van Resolutie 
1325 onderstreept. Zo waren leden van de 
werkgroep uitgenodigd in Münster bij een 
Nederlands/Duitse defensietraining over uitzen-
dingen in humanitaire crisisgebieden.  

NET-
WERK EN 
KENNIS
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Zij hebben hier input gegeven over hoe de militai-
re trainingen en uitzendingen meer gendersen-
sitief kunnen worden en ook kunnen bijdragen 
aan de implementatie van Resolutie 1325.
Daarnaast ondersteunde WO=MEN eind novem-
ber het initiatief From Arab Spring to Afghan 
Summer, een rondetafelgesprek georganiseerd 
door Afghanistanspecialisten van het NAP 
1325. Experts en activisten uit de Arabische 
regio en Afghanistan wisselden ervaringen en 
ideeën over het beschermen van de rechten van 
vrouwen uit. In augustus schreef WO=MEN een 
uitgebreide reflectie op de nationale inzet voor 
de implementatie van Resolutie 1325: de ‘UNSCR 
1325 In-Country Monitoring Report 2011’. Deze 
nationale rapporten worden verzameld door het 
Global Network of Women Peacebuilders om de 
inzet wereldwijd in kaart te brengen.

WO=MEN coördineerde ook het Cordaid-fonds 
Small Seeds for Big Baobabs. Uit dit fonds 
ontvingen 8 diaspora- en vrouwenvredesorgani-
saties een vergoeding voor het organiseren van 
kleinschalige voorlichtingsbijeenkomsten over 
Resolutie 1325. 

de Arabische opstand
In het begin van het jaar ontstonden er in Tunesië 
massale protesten tegen het regime. Deze 
protesten verspreidden zich vervolgens als een 
olievlek over de hele Arabische regio, waardoor 
verschillende autoritaire regimes ten val werden 
gebracht. Een interessante ontwikkeling, óók 
voor de werkgroep 1325. Vrouwen protesteer-
den op grote schaal mee en eisten na de val van 
de regimes een centrale rol op in het nieuw te 
ontwikkelen politieke landschap. Lokale vrou-
wenorganisaties eisten gelijkwaardige partici-
patie binnen het nieuwe politieke systeem en de 
samenleving. De leden van de werkgroep 1325 
hebben de dappere vrouwen die tegen de regi-
mes meegestreden en vochten zoveel mogelijk 
onder de aandacht gebracht. 
 
De leden volgden de ontwikkelingen op de 
voet en onderhielden dagelijks contact met 
Egyptische en Libische activisten. Via WO=MEN’s 
updates, de website, Facebook, interviews met 
de pers en opiniemakers bracht WO=MEN hun 
standpunt en situatie onder de aandacht van een 
breed publiek. Ook bood WO=MEN ondersteu-
ning aan mensen die de regio wilden bezoeken.

7.  ‘Gender-responsive 
Peace and Statebuilding – 
Transforming the Culture of 
Power in Fragile States’

Output: 
• Voorbereiding en organisatie van 7 werk 
 groepbijeenkomsten, met gemiddeld 15-20  
 deelnemers per bijeenkomst.
• Het onderlinge contact tussen werkgroep 
 leden is versterkt en zij zijn in contact ge 
 bracht met andere professionals, WO=MEN  
 leden en opiniemakers.
• 1 uur spreektijd over Resolutie 1325 
 voor het parlementaire Political Affairs  
 Committee van de Raad van Europa  
 (het hoogste politieke orgaan van de Raad  
 van Europa).
• Het visiestuk van Cordaid en WO=MEN  
 over de Nederlandse implementatie van  
 Resolutie 1325 is onder de aandacht van  
 beleidsmakers gebracht. 
• Met voorlichtings- en discussiebijeenkom 
 sten is een breed publiek geïnformeerd en  
 de bewustwording vergroot over de nood 
 zaak van de implementatie van Resolutie  
 1325 in verschillende regio’s.
• WO=MEN heeft bijgedragen aan inter 
 nationale bekendheid van de Nederlandse  
 implementatie van Resolutie 1325 door het  
 schrijven van een ‘In-country monitoring  
 report’.
• Diaspora- en vrouwenvredesorganisaties
  zijn met ondersteuning uit het Small Seeds 
  for Big Baobabs-fonds in staat gesteld 
  voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren.
• WO=MEN heeft contacten opgebouwd en  
 onderhouden met vrouwelijke activisten in  
 het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Resultaten: 
•  Een betere samenwerking en informatie- 
 uitwisseling tussen WO=MEN leden en  
 sympathisanten die actief zijn op het  
 gebied van Resolutie 1325.
•  Grotere bewustwording over de imple 
 mentatie van Resolutie 1325 en de rol van 
 Nederland daarin, en meer kennis hier 
 over bij beleidsmakers- en medewerkers,  
 studenten, professionals en organisaties  
 op het gebied van veiligheid en conflict. 
•  Diaspora-organisaties delen hun kennis  
 over Resolutie 1325 met het Nederlandse  
 publiek.
•  Resolutie 1325 is geagendeerd bij de Raad  
 van Europa.
•  Beleidsmakers en een breed publiek zijn  
 op de hoogte van de positie en deelname  
 van vrouwen tijdens de Arabische Lente.

Andre bosman
@ Andre bosman 
Vrouwenrechten zijn vooral 
gediend door gesprek aan 
gaan met verschillende 
regeringen. Regels en wet-
geving zijn middel en geen 
doel #NAP1325

bernadette Janssen  
@aaardigedaame 
Hiep hiep voor de  
vrouwen! Nobelprijs  
voor de Vrede naar drie 
vrouwen - Nobelprijzen - VK 
http://bit.ly/oWoMGi via  
@volkskrant
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Nationaal Actieplan 1325
In 2008 ontwikkelde Nederland een Nationaal 
Actieplan voor de implementatie van Resolutie 
1325. Dit actieplan liep in 2011 af. WO=MEN 
coördineerde de ontwikkeling van een nieuw 
Nationaal Actieplan 1325 (NAP 1325) voor de pe-
riode van 2012-2015. Net als het vorige actieplan 
is het een samenwerkingsverband tussen de 
overheid en maatschappelijke organisaties. Het 
nieuwe NAP werd feestelijk gepresenteerd op 19 
december 2011.

De leden en het secretariaat van WO=MEN wa-
ren nauw betrokken bij het ontwikkelen van de 
nieuwe focus van het NAP 1325: het stimuleren 
van vrouwelijk leiderschap en politieke partici-
patie. Ook werd er nagedacht over een effectie-
vere werkwijze binnen het NAP 1325. Centraal in 
deze discussie staan de behoeftes en eisen van 
vrouwenbewegingen uit (post)conflictgebieden 
zelf en hoe Nederland daar snel en doeltref-
fend op kan reageren. Uiteindelijk vormt dit de 
leidraad van het tweede Nederlandse Actieplan 
1325. 

Het WO=MEN nam het voortouw in de totstand-
koming van het nieuwe actieplan. WO=MEN 
coördineerde het schrijven van het plan, het 
organiseren van overleggen, het aantrekken van 
nieuwe ondertekenaars en betrokkenen en het 
organiseren van de lancering van het nieuwe 
actieplan.

Op 19 december 2011 vond de lancering van het 
Nederlands Actieplan plaats in een bomvolle 
Waag in Leiden. Gasten als minister Rosenthal 
(Buitenlandse Zaken), plaatsvervangend 
Commandant der Strijdkrachten Admiraal 
Nagtegaal, Tweede Kamerleden Kathleen 
Ferrier (CDA) en Wassila Hachchi (D66) en 
activisten uit Libië, Zuid-Soedan en Burundi 
bevestigden de noodzaak van implementatie van 
Resolutie 1325 en de rol die Nederland via een 
actieplan hierin kan spelen. 

Output:
•	WO=MEN organiseerde samen met het  
 Ministerie van Buitenlandse Zaken 4 bij 
 eenkomsten met de ondertekenaars van  
 het NAP.
•	De onderlinge kennisoverdracht tussen de
 ondertekenaars is gefaciliteerd en geza 
 menlijke activiteiten zijn bevorderd.
•	WO=MEN schreef samen met het   
 Ministerie van Buitenlandse Zaken het  
 monitoring- en evaluatierapport over 2010.
•	WO=MEN was verantwoordelijk voor de

 coördinatie van de ontwikkeling en   
 voorbereiding van het tweede Nationaal  
 Actieplan 1325 (2012-2015).
•	Het nieuwe NAP werd gepresenteerd  
 tijdens een geslaagd evenement met 250  
 deelnemers, waaronder studenten, mi 
 granten, directeuren en medewerkers  
 van ngo’s en universiteiten, beleidsma- 
 kers en pers.
•	Een levendige kennisuitwisseling met 
 activisten uit Burundi, Zuid-Soedan en  
 Libië.
•	Op Twitter kreeg de lancering van het  
 nieuwe NAP 1325 veel aandacht en vond  
 een levendige discussie hierover plaats  
 via @NAP1325 en #NAP1325.
•	Lancering van de website over het   
 Nationaal Actieplan 1325 met achter  
grondinformatie over het actieplan en de  
 problematiek.
•	Media-aandacht door persberichten, 
 (kranten)artikelen, verslagen en   
 tv-optredens.

Resultaten:
• Een nieuw concreet en actiegericht   
 Nederlands Actieplan 1325 is opgesteld 
 voor de periode 2012-2015. Het nieuwe  
 NAP wordt door ruim 40 organisaties,  
 kennisinstellingen en ministeries gedra- 
 gen. Er is een nieuwe groep organisaties 
 bij het NAP betrokken: 20 nieuwe onder 
 tekenaars hebben zich aan het actieplan  
 gecommitteerd.
• Door het vernieuwde en breed gedragen  
 actieplan heeft het werken aan Resolutie  
 1325 nieuw elan gekregen.
• Het lanceringsevenement heeft ge  
 zorgd voor een vernieuwde en zeer brede  
 committering van Nederlandse ontwik 
 kelingsorganisaties, diaspora- en vrou 
 wenvredesorganisaties, universiteiten en  
 een 3-tal ministeries aan de implementa 
 tie van Resolutie 1325 namens Nederland.
• Minister Rosenthal van Buitenlandse  
 Zaken en plaatsvervangend Commandant  
 der Strijdkrachten Nagtegaal spraken hun  
 beleidspolitieke steun uit.
• Binnen de politieke partijen CDA en D66
 is hernieuwde politieke aandacht voor  
 Resolutie 1325. 
• Het televisieoptreden bij het programma  
 Het Glazen Huis heeft de naamsbekend 
 heid en aandacht voor WO=MEN, het NAP  
 1325 en de situatie van vrouwen in (post) 
 conflictgebieden enorm vergroot.
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het werk van WO=MEN wordt gewaardeerd en gezien: 

Ruim 250 mensen woonden in december de presentatie 
van het nieuwe NAP 1325 bij. Onder de bezoekers bevonden 
zich onder meer studenten, migranten en beleidsmakers. 
WO=MEN ondertekende het nieuwe plan, samen met 3 minis-
teries, 31 maatschappelijke organisaties en 4 kennisinstel-
lingen.  Deze organisaties gaan zich de komende jaren (2012-
2015) op verschillende manieren inzetten om de positie van 
vrouwen in conflictgebieden te verbeteren. WO=MEN zal ook 
dit tweede actieplan namens het maatschappelijk middenveld 
coördineren.

Minister Rosenthal benadrukte het grote belang van politieke 
betrokkenheid en leiderschap van vrouwen bij vredesopbouw. 
‘Vrouwen vormen 50% van het menselijk kapitaal. Het is in 
het belang van elk land om ervoor te zorgen dat vrouwen 
actief betrokken zijn bij samenleving, economie en politieke 
besluitvorming, en dat ze betrokken zijn daar waar de macht 
is’, aldus Rosenthal.

Elise Kant sprak als voorzitter van de werkgroep 1325 na-
mens de aanwezige maatschappelijke organisaties: ‘Het 
stimuleren van vrouwelijk leiderschap en het actief betrekken 
van vrouwen bij vredesprocessen en de politiek zijn effectieve 
strategieën bij vredesopbouw. Zonder vrouwen is vrede niet 
mogelijk.’

Voorafgaand aan de ondertekening vond een debat plaats 
tussen activisten Salwa Bugaighis (Libië), Mary Boyoi 
(Zuid-Soedan) en Fabien Nsengimana (Burundi) en Tweede 
Kamerleden Kathleen Ferrier (CDA) en Wassila Hachchi 
(D66). Bugaighis sprak met passie over haar ervaringen in 
Libië waar zij samen met andere vrouwen een essentiële 

rol heeft gespeeld in de strijd tegen 
Khaddafi. Zij wees op het gevaar dat 
vrouwen nu, na de val van het regime, 
weer dreigen te worden uitgesloten 
bij de politieke opbouw van het land. 
Quota voor participatie van vrouwen zijn 
voor haar een belangrijke voorwaarde 
om deel nemen in de politiek in Libië. 
Nsengimana benadrukte dat het ook 
belangrijk is om vrouwen zorgvuldig te 
trainen om leiderschapsfuncties goed 
te vervullen. Boyoi, ambassadeur voor 
de vrede en tevens zangeres, bereikt via 
haar project ‘Voice of Peace’ zowel man-
nen als vrouwen met haar boodschap 
voor vrede.

Kamerlid Ferrier benadrukte het belang 
van Resolutie 1325 waarbij het zowel 
gaat om de bescherming van vrouwen 
als om het ondersteunen van vrouwen 
in hun rol als voorvechters van vrede en 
veiligheid. Hachchi refereerde aan haar 
bezoek in Afghanistan, waar zij heeft 
gezien dat het betrekken van vrouwen 
duidelijk een zaak van veiligheid is.
Na afloop heeft Elisabeth van der 
Steenhoven (coördinator van WO=MEN) 
het document met alle handtekeningen 
van de ondertekenaars gepresenteerd 
in een televisie-uitzending van het 
Glazen Huis. Dit was in het kader van 
3FM Serious Request, dit jaar met het 
thema ‘Moeders in Conflictgebieden’.

zONdER VROuWEN iS 
VREdE NiEt MOGELiJk.
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De rol van mannen 

Gender gaat niet alleen over vrouwen, maar 
óók over mannen. Net als vrouwen krijgen ook 
mannen te maken met verwachtingen, rolpa-
tronen en stereotyperingen. Bij de strijd voor 
vrouwenrechten en empowerment wordt vaak 
voorbij gegaan aan de machtsongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen. Aandacht voor gender 
zonder ook te kijken naar de rol en positie van 
mannen is echter maar de helft van het ver-
haal. Het is belangrijk om ook mannen te be-
trekken bij de wereldwijde beweging voor gen-
derrechtvaardigheid. Mannen hebben hierbij 
zowel rechten als plichten. Dit inzicht is in de 
loop der tijd gegroeid, en nu ook opgenomen in 
de vernieuwde missie van WO=MEN. WO=MEN 
wil mannen bij het definiëren en realiseren van 
genderrechtvaardigheid betrekken. 

In de periode 2008-2010 heeft WO=MEN de 
eerste contacten gelegd met nationale en in-
ternationale organisaties die met mannen aan 
gendervraagstukken werken. Begin 2011 is er 
een werkgroep samengesteld om een evene-
ment te organiseren. Doel hiervan is het debat 
over het betrekken van mannen aan te wak-
keren. De werkgroep is op zoek gegaan naar 
een podium om een breed publiek te bereiken. 
Gekozen is voor de Globaliseringslezing. Deze 
vond op 7 maart 2012 plaats onder de titel Leve 
de man!, aan de vooravond van Internationale 
Vrouwendag. De werkgroep organiseerde de 
lezing samen met WO=MEN leden Rutgers/
WPF en IFOR/WPP, en de Globaliseringslezing-
partners Sandra Rottenberg, Volkskrant, VPRO 
Tegenlicht, Radio Wereldomroep Nederland, 
Uitgeverij Lemniscaat, Felix Meritis en NCDO. 

De lezing werd gegeven door Gary Barker, 
een belangrijke woordvoerder van de groei-
ende mannenbeweging en coördinator van het 
wereldwijde MenEngage-netwerk. Met hem en 
andere internationaal opererende personen 
en organisaties, zoals Sonke Gender Justice 
Network, heeft WO=MEN in 2011 intensief 
contact opgebouwd. Ook was WO=MEN aan-
wezig bij evenementen in Nederland zoals 
Mannenemancipatie Nu! in Den Haag. Bij 
de bijeenkomst 30 jaar na Joke Smit op 24 
september heeft WO=MEN samen met consul-
tant Jan Reynders een workshop over man-
nenemancipatie gegeven. Bij de Commission 
on the Status of Women (CSW) heeft WO=MEN 
tijdens verschillende presentaties en paneldis-
cussies ingebracht dat mannen onderdeel zijn 
van de gendergelijkheidsagenda. De WO=MEN 
publicatie ‘Masculinities in het Zuiden, lessons 

learned’ uit 2010 is bij deze gelegenheden 
breed verspreid. 

Opvallend is dat bij al deze evenementen man-
nen nog altijd sterk ondervertegenwoordigd 
zijn. WO=MEN wil daar verandering in brengen, 
ook door in de eigen organisatie diversiteit te 
bevorderen. Eind 2011 is daarom bij de werving 
van een nieuwe medewerker aangegeven dat 
bij gelijke geschiktheid de voorkeur wordt ge-
geven aan een man. Momenteel bestaat het be-
stuur voor 1/3 uit mannen. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor de thematiek door artikelen te 
publiceren op de website, zoals ‘Argentijnse 
mannen strijden tegen machismo’, ‘Mannen: 
onbenutte bron in gender’ en een presentatie 
van de Rutgers/WPF toolkit voor mannen om 
partnergeweld tegen te gaan.

Output:
•	Start werkgroep en voorbereiding   
 Globaliseringslezing met breed scala aan  
 (nieuwe) partners.
•	Onderhouden van contacten met interna 
 tionaal opererende mannen en mannen 
 organisaties die aan gendervraagstukken  
 werken.
•	Promotie van evenementen, publicaties  
 en tools over het betrekken van mannen.  
 Onder andere op de WO=MEN website en  
 via member updates.
•	Het bijwonen van en input leveren tijdens  
 relevante evenementen.

Resultaten:
• In de nieuwe missie van WO=MEN is het  
 betrekken van mannen opgenomen.
• Er zijn nieuwe samenwerkingsverban 
 den gesmeed, onder andere met media 
 partners als de Volkskrant, VPRO en de  
 Wereldomroep.
• De contacten met internationale man 
 nenorganisaties zoals MenEngage   
 en Sonke Gender Justice Network zijn  
 versterkt.
• WO=MEN netwerk is in toenemende mate  
 een betrokken speler bij de rol van mannen  
 in genderrechtvaardigheid. 

NEtWERk EN kENNiS   JAARVERSLAG 2011
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MANNEN hEbbEN zOWEL  
REchtEN ALS PLichtEN biNNEN  
dE WERELdWiJdE bEWEGiNG VOOR 
GENdERREchtVAARdiGhEid.

Leren over gender

In 2011 coördineerde WO=MEN een nieuw 
leertraject om het genderbeleid van maat-
schappelijke en ontwikkelingsorganisaties te 
verbeteren. Het leertraject werd opgezet in 
samenwerking met PSO, een organisatie voor 
capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. 6  
ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op ver-
schillende thema’s (o.a. vakbondsversterking, 
ICT, migranten, seksueel geweld-bestrijding) 
namen deel aan het leerprogramma. Het doel 
van het traject is een beter inzicht te krijgen 
in het eigen genderbeleid en dit te verankeren 
in de praktijk. Dit zal ook tot betere resultaten 
in de samenwerking met partnerorganisaties 
leiden. Uniek aan dit leerprogramma is de 
methode van actieonderzoek: de deelnemers 
onderzoeken zelf hun eigen praktijk en hande-
len. Oplossingen om genderbeleid beter in een 
organisatie te verankeren verschillen per orga-
nisatie en zijn dus op maat gemaakt. Hiermee 
wordt de kans dat organisaties het gender-
beleid effectief en structureel ten uitvoering 
brengen aanzienlijk vergroot.

In de eerste maanden van 2011 hebben de 
organisaties een voorstel geschreven over hoe 
zij hun leertraject gaan vormgeven. WO=MEN 
heeft de organisaties hierin ondersteund en  de 
voorstellen beoordeeld. In juli zijn de eerste 
voorstellen geaccordeerd en konden de organi-
saties van start. 

Output: 
• 6 organisaties hebben voorstellen ontwik 
 keld om het eigen genderbeleid en de uit 
 voering in de praktijk te verbeteren.
• Er hebben 6 gezamenlijke leerbijeen  
 komsten met deelnemers en experts  
 plaatsgevonden.
• Er hebben 18 individuele coachingssessies  
 met deelnemers plaatsgevonden.
• De deelnemende organisaties hebben  
 continue online coaching gekregen.
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Output: 
• Er hebben diverse bijeenkomsten met 
 migrantenvrouwenorganisaties   
 plaatsgevonden.
• Diaspora-organisaties hebben geld gekre 
 gen uit het Small Seeds for Big Baobabs- 
 fonds om voorlichtingsbijeenkomsten te  
 organiseren.
• Diaspora-organisaties zijn nauw betrokken  
 bij het NAP 1325.

Resultaten: 
• Intensivering van de samenwerking met en  
 tussen migrantenvrouwenorganisaties- en  
 netwerken.
• Betere aansluiting van diaspora-organi 
 saties bij voor hen relevante initiatieven,  
 projecten en actoren.

Resultaten: 
• Deelnemende organisaties zijn in staat een  
 nulmeting te doen.
• Zij kunnen een machtsanalyse van hun  
 (werk)omgeving en de lokale situatie  
 maken.
• Zij hebben basiskennis van de methode  
 actieonderzoek verworven.
• Zij kunnen kritisch reflecteren op het  
 genderbeleid van de eigen organisatie.
• Zij hebben een dialoog op gang gebracht  
 met hun partnerorganisaties over de invul- 
 ling van hun genderbeleid.

Diaspora, migranten en  
vrouwelijke rolmodellen  
In 2011 heeft WO=MEN migrantenvrouwenor-
ganisaties en -netwerken gestimuleerd samen 
te werken binnen de nieuwe werkgroep gender, 
migratie en diaspora. WO=MEN streeft ernaar 
de migrantenorganisaties als ervaringsdes-
kundigen te verbinden aan (ontwikkelings-)
organisaties, ministeries en kennisinstituten. 
Tijdens vergaderingen van de werkgroep kwam 
naar voren dat de leden voornamelijk behoefte 
hebben aan praktische trainingen over lobby, 
fondsenwerving en presentatie. In 2012 worden 
deze trainingen verder uitgewerkt. 

Het door WO=MEN gecoördineerde fonds Small 
Seeds for Big Baobabs heeft 8 migranten- en 
vrouwenvredesorganisaties financieel onder-
steund bij het organiseren van bijeenkomsten. 
WO=MEN betrekt diaspora-organisaties waar 
mogelijk bij het NAP 1325 en stimuleert hen 
daarbinnen actief deel te nemen.

Aan het hierboven genoemde leertraject over 
gender namen 2 migrantenorganisaties deel.

Making the case:  
gender works! 
Een genderrechtvaardig beleid is niet alleen 
goed voor vrouwen. Een genderrechtvaardig 
beleid is ook effectiever, efficiënter, winstgeven-
der en uiteindelijk goed voor iedereen: mannen, 
vrouwen en kinderen. Het project Making the 
case verzamelt bewijzen van deze meerwaarde 
en brengt deze op een aansprekende manier 
onder de aandacht van beleidsmakers, ngo-me-
dewerkers en een breder publiek. Alle leden van 
WO=MEN beschikken samen over een schat aan 
kennis over hoe genderrechtvaardigheid goed is 
voor vrouwen en mannen en voor de efficiëntie 
en effectiviteit van beleid. 

In 2011 is WO=MEN regelmatig op de actualiteit 
ingesprongen vanuit de invalshoek dat aandacht 
voor gender een meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld 
door te onderbouwen wat het belang van een 
zelfstandig genderbeleid is, waarom er aandacht 
voor gender moet zijn tijdens het Algemeen 
Overleg (AO) over landbouw en ontwikke-
lingssamenwerking en door een breed scala 
aan actoren te overtuigen dat zij zich moeten 
verbinden aan het nieuwe Nationaal Actieplan 
1325 (zie ook lobby). Making the case is zo een 
vraaggestuurd project geworden, waarin snelle 
actie wordt ondernomen op het moment dat zich 
kansen voordoen. WO=MEN speelt hierin steeds 
vaker de rol van matchmaker door op het juiste 
moment de juiste kennis en expertise uit het 
netwerk te halen.  

Het World Development Report (WDR) van de 
Wereldbank waarin aandacht voor gender als 
slimme economie wordt beschouwd, is ook een 
duidelijke onderbouwing van de visie dat gender 
‘werkt’. WO=MEN organiseerde in oktober een 
bijeenkomst over dit rapport. Aanwezig waren 
onder meer ambtenaren, directeuren van ngo’s, 
activisten en migrantenvrouwenorganisaties. 
Tijdens deze bijeenkomst werd het WDR gepre-
senteerd en was er ruimte voor discussie (zie 
ook maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
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WO=MEN was in 2011 ook intensief betrokken 
bij de rapportage ‘Resultaten in Ontwikkeling 
2009-2010’. Deze rapportage werd opgesteld 
op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. In de rapportage werden de behaalde 
resultaten, geleerde lessen en hiaten van 
de ontwikkelingssamenwerking beschre-
ven, in het kader van de Millenniumdoelen. 
Millenniumdoel 3 gaat over gelijke rechten en 
kansen voor mannen en vrouwen. WO=MEN 
werd door de betrokken organisaties en het 
ministerie aangewezen als de meest geschikte 
partij om namens het maatschappelijk mid-
denveld deel te nemen aan de schrijfgroep 
over dit Millenniumdoel. In de rapportage zijn 
wereldwijde trends in verband gebracht met de 
geleerde lessen van de Nederlandse ontwikke-
lingssamenwerking, zowel daar waar het goed 
gaat, als daar waar nog verbetering mogelijk is.

kathleen ferrier
@ kGferrier 
Krijg tot mn verrassing 
award: Voice of Women! 
@wassilahachchi,
@ingriddecaluwe en 
stas @benknapen.
#1325#menaregio: 
vrouwen maken het 
verschil!

Wassila hachchi 
@ Wassilahachchi 
Amendement extra geld 
voor #gender vrouwenrech-
ten en versterken positie 
vrouwen #AANGENOMEN 
#Serioustweedekamer

han ten broeke #NAP1325 
#NAP1325 ontwapening 
mannen Bosnië lukte alleen 
via benadering vrouwen. 
Mannen wilden gezinnen 
beschermen. Vrouwen wil-
den einde wapenbezit

Output: 
• WO=MEN schreef samen met stichting  
 ILEIA een beleidsnotitie over gender en  
 landbouw: ‘Boerin verdient opwaardering’.
• WO=MEN schreef een lobbystuk over het  
 belang van genderbeleid: ‘Van Eegje Schoo  
 naar Aid Effectiveness in Busan: gender  
 works!’ Hierin staan voorbeelden van de  
 effectiviteit en efficiëntie van hulp, het  
 belang van vrouwenrechten voor armoe 
 debestrijding en ontwikkeling (educatie,  
 gezondheid, inkomen, politieke participatie) 
 en de bestrijding van geweld tegen   
 vrouwen. 
• WO=MEN schreef een opiniestuk over  
 seksuele en reproductieve gezondheid en  
 rechten voor World Contraception Day. 
•  WO=MEN schreef mee aan de rapportage  
 ‘Resultaten in Ontwikkeling 2009-2010’.  
 De bijdrage ging over Millenniumdoel 3 en  
 de thema’s geweld tegen vrouwen, vrouwen  
 in conflictgebieden, vertegenwoordiging  
 in politiek en bestuur, werk, inkomsten en  
 arbeidsomstandigheden, en seksuele en  
 reproductieve gezondheid en rechten.
• WO=MEN organiseerde een bijeenkomst
 rondom het Wereldbank World   
 Development Report.

Resultaten: 
• Intensivering van de samenwerking tussen
 WO=MEN en het Ministerie van   
 Buitenlandse Zaken.
• Waardering voor WO=MEN als vertegen 
 woordiger van het Nederlandse maat 
 schappelijk middenveld dat actief is op het  
 gebied van Millenniumdoel 3.

EEN GENdERREchtVAARdiG  
bELEid iS bEtER VOOR  
iEdEREEN: MANNEN,  
VROuWEN EN kiNdEREN.
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Website en sociale media

De website van WO=MEN (www.wo-men.nl) is 
in 2011 volledig vernieuwd. Hiervoor was het 
vooral een eendimensionaal prikbord, nu is het 
interactiever, overzichtelijker en informatiever 
geworden. Leden en vrijwilligers schrijven we-
kelijks nieuwsberichten en er wordt regelmatig 
een prikkelende column geplaatst. Er is een 
archief en zoekfunctie waardoor alle stukken 
goed terug te vinden zijn. In de agenda worden 
gendergerelateerde evenementen onder de 
aandacht gebracht. Het WO=MEN bureau zoekt 
zelf actief naar evenementen om in de agenda 
op te nemen. Daarnaast leveren leden en 
partners ook steeds vaker hun activiteiten aan 
voor op de agenda. Leden kunnen op de website 
inloggen en een eigen profiel aanmaken. Zo 
kunnen leden zich duidelijker profileren. In 2012 
wordt een zwengel gegeven aan het opbouwen 
van de (beveiligde) online community.

Via de website worden belangstellenden ge-
informeerd over WO=MEN. Er is informatie te 
vinden over de visie en missie, een overzicht van 
alle leden, medewerkers en bestuursleden, en 
een aantal relevante beleidsstukken. Er wordt 
uitgelegd wat begrippen als gender en gender-
gelijkheid voor WO=MEN betekenen. Ook zijn er 
pagina’s met uitgebreide informatie over onder-
meer Resolutie 1325, (economische) ontwik-
keling, landbouw en duurzaamheid en mannen 
en gender. En er worden relevante externe be-
leidsstukken, zoals moties en amendementen, 
op de website verzameld. Zowel op nationaal 
niveau als op Europees en VN-niveau.

Sociale media als Facebook en Twitter zijn 
uitgelezen middelen om belangstellenden 
en sympathisanten te bereiken én te behou-
den. Sociale media hebben het afgelopen jaar 
gefunctioneerd als verlengstuk van de website 
en van WO=MEN. Zo werden nieuwsitems van 
de website ook op Twitter en Facebook gepost, 
en werden volgers op de hoogte gehouden van 
evenementen zoals de ALV’s. Tegelijkertijd was 
het ook een manier om ander relevant nieuws 
op het gebied van gender te verspreiden onder 
volgers. 

Eind 2011 heeft WO=MEN een sociale medi-
astrategie ontwikkeld. Sociale media worden in 
de toekomst nog beter benut. Concrete resulta-
ten zijn al geboekt: het aantal volgers op Twitter 
steeg met 20% (59 personen) en het aantal 
vrienden op Facebook met 32% (89 personen). 
Deze groei heeft plaatsgevonden in 3 maan-
den tijd. In 2012 zal de sociale mediastrategie 

Op maat gesneden informatie 

WO=MEN informeert het Nederlandse publiek 
over de wereldwijde beweging die zich inzet 
voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen 
en mannen. WO=MEN laat ook het nut en de 
noodzaak hiervan zien. In 2011 is het netwerk 
van WO=MEN gegroeid en is de diversiteit onder 
de leden toegenomen (zie ook leden en pro-
fessionalisering netwerk). Dit vraagt om een 
vernieuwende communicatiestrategie, waar-
mee zowel de leden als het bredere netwerk 
van partnerorganisaties, bedrijven, de media en 
andere geïnteresseerden op maat geïnformeerd 
kunnen worden. 

Een groot deel van de voorlichting gaat via on-
line kanalen (zie ook website en sociale media). 
In 2011 is de digitale member update gestan-
daardiseerd. In plaats van meerdere malen 
per week gefragmenteerde informatie op het 
netwerkbestand af te vuren, wordt er nu iedere 
2 weken een aantrekkelijk uitziende nieuwsbrief 
volgens een standaard format naar de leden 
verzonden. Hierin staan nieuwsberichten, de 
politieke agenda, vacatures en uitnodigingen.

van WO=MEN verder worden ontwikkeld door 
de nieuwe medewerker fondsenwerving en 
communicatie. 

NET-
WERK  
EN VOOR-
LICHTING

Output: 
• 160 nieuwsberichten op de website.
• 100 aankondigingen van evenementen op  
 de website.
• Gemiddeld 1200 websitebezoekers per  
 maand, waarvan 60% nieuwe bezoekers en  
 40% terugkerende bezoekers.
• De Facebook- en Twitterpagina van   
 WO=MEN hebben beiden ongeveer 300  
 vrienden en volgers.

Resultaten: 
• Brede verspreiding van informatie onder de  
 leden van het netwerk en andere website 
 bezoekers over gendergerelateerd nieuws  
 en evenementen.
• Profilering van leden middels columns,  
 nieuwsberichten en aankondigingen in de  
 agenda.
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Mapping gender

In 2011 heeft het secretariaat activiteiten in 
kaart gebracht die relevant zijn voor de leden. 
In de politieke agenda staan belangrijke 
(Kamer)debatten en andere politieke activi-
teiten. Deze agenda was is in eerste instantie 
gericht op de lobbygroep, maar is in de loop van 
het jaar ook onderdeel geworden van de mem-
ber updates die alle leden ontvangen. In 2012 
wordt de politieke agenda ook op de WO=MEN 
website geplaatst.

Via de member updates worden de leden ook op 
de hoogte gehouden van andere voor hen inte-
ressante evenementen. Deze aankondigingen 
worden ook op de website geplaatst zodat ook 
andere geïnteresseerden er kennis van kunnen 
nemen. De leden kunnen ook zelf aankondigin-
gen naar het secretariaat sturen voor plaatsing 
op de website of in de member updates.

Uit de ledenenquête bleek dat leden daarnaast 
ook behoefte hebben aan gedrukte informatie 
om op hun gemak te lezen en om als promotie-
materiaal tijdens werkbezoeken en evenemen-
ten mee te nemen. Er is 2 keer een thematische 
nieuwsbrief verschenen, 1 over vrouwen in de 
Arabische Lente en 1 over gender en landbouw. 
Hierin stonden onder meer nieuwsberichten, 
columns, opiniestukken, interviews met promi-
nenten en ledenintroducties. De nieuwsbrieven 
zijn breed verspreid bij alle evenementen waar 
WO=MEN aanwezig was en gericht gebruikt 
als promotiemateriaal bij netwerkbezoeken. 
Daarnaast is er een flyer gemaakt met informa-
tie over WO=MEN, die ook als promotiemateri-
aal wordt gebruikt. 

Bij alle publicaties van WO=MEN en bij de be-
leidsstukken zoals het jaarplan, jaarverslag en 
meerjarenwerkplan, is extra aandacht besteed 
aan de vormgeving. Deze is kleurrijk, funky en 
met een knipoog, om zo de dynamiek en frisheid 
van het netwerk te benadrukken

dE kLEuRRiJkE EN fuNkY VORM-
GEViNG bENAdRukt dE dYNAMiEk 
EN fRiShEid VAN hEt WO=MEN 
NEtWERk.

Output: 
• 25 member updates.
• 2100 gedrukte nieuwsbrieven.
• 200 gedrukte jaarverslagen 2010.
• 200 gedrukte jaarplannen 2011.
• 250 gedrukte meerjarenwerkplannen.

Resultaten: 
• De informatieverstrekking aan de leden en  
 het bredere netwerk is gestandaardiseerd.
• Een breed publiek (ministeries, organisa 
 ties, bedrijven, studenten en de media) is op 
 de hoogte van gender, vrouwenrechten en  
 de activiteiten van WO=MEN.
• WO=MEN staat bekend als verfrissend en  
 dynamisch netwerk. 

Output: 
• Een politieke agenda met alle relevante  
 politieke activiteiten. De leden worden hier 
 over geïnformeerd via de member updates.  
 Daarnaast worden de activiteiten ook  
 steeds vaker op de website geplaatst waar  
 zij voor iedereen inzichtelijk zijn. 
• Een voor de leden en andere geïnteres 
 seerden toegankelijk actueel overzicht van  
 gendergerelateerde activiteiten op natio 
 naal en internationaal niveau. Deze agenda  
 staat gepubliceerd op de website. 

Resultaten: 
• Leden van WO=MEN hebben een goed  
 overzicht van gendergerelateerde evene 
 menten. Hierdoor kunnen zij beter insprin 
 gen op de actualiteit en hun input leveren  
 waar nodig en gewenst.
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Algemene 
Ledenvergaderingen (ALV’s)

De Algemene Ledenvergaderingen staan in het 
teken van ontmoeting, reflectie en verdieping. 
In 2011 vonden 2 ALV’s plaats, 1 in mei en 1 in 
oktober. Er werd gesproken over de ontwikke-
lingen in het WO=MEN netwerk en de activitei-
ten van het bureau. Tijdens de ALV in mei vond 
er een interactief debat plaats over de vraag 
hoe genderrechtvaardigheid op de agenda 
te houden. In het panel zaten Stella Ismael 
(African Sky), Rosemarie Buikema (professor 
Art, Culture and Diversity, Universiteit Utrecht), 
Anje Wiersinga (International Alliance of 
Women, vertegenwoordiger Raad van Europa) 
en Rineke van Dam (WO=MEN vertegenwoordi-
ger CSW55). Ook stond er een kenniscarrousel 
op het programma, waarin over verschillende 
onderwerpen (o.a. religie, media, Europa, voed-
selzekerheid en duurzaamheid) kennis werd 
uitgewisseld en nieuwe ideeën ontstonden. 
Op de ALV in oktober discussieerden de leden 
over het meerjarenplan van WO=MEN. Tijdens 
een speeddatingsessie werden in een record-
tempo visitekaartjes uitgewisseld tussen leden 
en andere professionals. Ook sprak Ingrid de 
Caluwé, Tweede Kamerlid voor de VVD, over 
haar visie op ontwikkelingssamenwerking 
nieuwe stijl. 

Spin in het web

WO=MEN heeft dagelijks contact met leden en 
belangstellenden die in contact willen komen 
met andere professionals of op zoek zijn naar 
specifieke expertise of informatie. WO=MEN 
vormt hierdoor in toenemende mate de ‘spin 
in het web’ tussen leden onderling en tussen 
leden en externe partijen die WO=MEN weten 
te vinden met vragen over contacten, activitei-
ten en actualiteiten. WO=MEN heeft de kennis 
en connecties in huis om deze hulpvragen te 
beantwoorden en zo het beleid en de praktijk 
van de vragende partij te verbeteren. In 2011 
is deze kernfunctie duidelijker uitgekristal-
liseerd en heeft een centrale plaats in het 
meerjarenwerkplan gekregen, onder de term 
matchmaking. 

Matchmaking heeft als doel een gezamen-
lijke lobby te kunnen voeren, kennis te delen 
en ontwikkelen en bewustwording binnen en 
buiten de IS-sector te bevorderen. De kracht 
van WO=MEN ligt in het uitgebreide netwerk en 
een goed overzicht van actualiteiten. Hierdoor 
kan WO=MEN snel op nieuwe ontwikkelingen 
inspelen en hier de juiste ervaring en kennis uit 
het ledenbestand bij zoeken. Een breed scala 
aan genderconsultants, experts, academici 
en ondernemers is bij WO=MEN aangesloten. 
Zij brengen substantiële ervaring en kennis 
mee die op relevante momenten ingezet wordt. 
Vervolgens worden er netwerk-bijeenkomsten 
gepland, visiedocumenten en artikelen ge-
schreven en werkbezoeken afgelegd. 

Output: 
• Goed bezochte ALV met gemiddeld 75 
 aanwezigen per keer.
•  Kennisdeling onder en tussen leden.

Resultaten: 
• Leden en betrokkenen zijn op de hoogte van  
 de ontwikkelingen bij WO=MEN en bepalen  
 de richting of sturen bij waar nodig. 
• Tussen leden en samenwerkingspartners  
 zijn nieuwe contacten gelegd.

Output: 
• Beantwoorden van dagelijkse stroom 
 inkomende telefoontjes en e-mails met  
 verzoeken tot informatiedeling en concrete  
 (snelle) ondersteuning.
• Matchmaking tussen vraag en aanbod.

Resultaten: 
• Bekendheid helpdesk- en matchma  
 kingfunctie bij leden en ook steeds meer  
 niet-leden.
• WO=MEN’s bureau en netwerk zijn op  
 de hoogte van relevante gebeurtenissen,  
 ontwikkelingen en evenementen binnen het  
 netwerk en de sector.
• Er ontstaan nieuwe partnerschappen.
• WO=MEN is betrokken bij nieuwe   
 voorlichtingsevenementen.
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dE kRAcht VAN WO=MEN LiGt  
iN hEt uitGEbREidE NEtWERk  
EN EEN GOEd OVERzicht VAN  
ActuALitEitEN.
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Algemeen

Algemeen  
Het WO=MEN netwerk is een cruciale speler 
geworden in het Nederlandse veld van interna-
tionale samenwerking. Met dank aan de inzet 
van leden en aanhangers van WO=MEN heeft het 
netwerk gender met verve terug op de politieke 
agenda weten te krijgen. WO=MEN heeft zich 
met succes ingezet voor het effectiever maken 
van de genderlobby en het vergroten van het 
bewustzijn over genderrechtvaardigheid. Dit is 
bereikt door een hechte samenwerking tussen 
verschillende groepen met een gezamenlijke 
langetermijnvisie, het uitwisselen van kennis 
tussen de diverse actoren in het netwerk en 
snelle (re)acties bij actuele kwesties. 

Het WO=MEN netwerk is de afgelopen ja-
ren in omvang gegroeid en qua organisatie 
geprofessionaliseerd: 

> De instroomdrempel voor leden is verlaagd   
 en het bereik van het platform is verbreed.  
 Met als  gevolg de toestroom van nieuwe, vooral  
 individuele leden en nieuwe thematische allian- 
 ties tussen organisaties en personen.  
> De communicatie naar de leden is gestandaar - 
 diseerd. Er verschijnt nu regelmatig een papie- 
 ren nieuwsbrief en tweewekelijks een member 
 update (MU) via e-mail. Er is een nieuwe web  
 site met nieuwsberichten en een agenda. 
> Er is een aantal organisatorische aanpassin-  
 gen gerealiseerd. Zo is er een begin gemaakt   
 met meerjarenfinanciering en heeft het secre  
 tariaat een meer duurzame basis gekregen.

In 2011 is op basis van de wensen en suggesties 
van de leden samen met de inzichten van het 
bureau en het bestuur een nieuw meerjaren-
werkplan voor de periode 2012-2015 ontwikkeld. 
Impact van de lobby, duurzame groei van het 
netwerk en professionalisering van de orga-
nisatie blijven de komende jaren belangrijke 
aandachtspunten voor het WO=MEN netwerk. 
Belangrijk is daarbij dat het WO=MEN netwerk 
blijft anticiperen op nationale en internationale 
politieke ontwikkelingen.

Leden 
Eind 2011 telde WO=MEN 34 institutionele en 83 
individuele leden. Dit is respectievelijk ruim 40% 
en 50% meer dan in 2010. Naast ontwikkelings-
organisaties en vrouwenorganisaties bevindt 
zich onder de leden ook een toenemend aantal 
kennisinstellingen en academici, diasporavrou-
wen en -organisaties en (organisaties die zich 
bezighouden met) vrouwelijke ondernemers. 

Door de groei van het aantal leden en de toene-
mende diversiteit van het WO=MEN netwerk, 
was het in 2011 tijd voor reflectie. De centrale 
vraag was: wat betekenen deze ontwikkelingen 
voor WO=MEN’s ambities voor de komende 
jaren? In de periode van mei tot augustus 2011 
is een brede ledenconsultatie gehouden. Er zijn 
2 bijeenkomsten geweest met zowel individuele 
als institutionele leden. Zij gaven feedback op 
conceptversies van het door het secretariaat 
ontwikkelde meerjarenwerkplan. Tijdens deze 
plenaire consultaties stonden 3 vragen centraal: 
 
1. Wat gaat goed?
2. Wat kan beter?
3. Hoe kan WO=MEN jou ondersteunen bij de 
meerjarendoelen van jezelf en/of je organisatie? 
 
Op basis van de input van de leden zijn de 
theories of change (ToCs) voor de verschillende 
strategieën ontwikkeld. 
 
Onder individuele leden zijn 2 telefonische 
consultatierondes gehouden. Steekproefsgewijs 
zijn in totaal 40 personen geïnterviewd. Een 
speciaal aandachtspunt hierbij was de vraag hoe 
WO=MEN individuele leden beter kan bedienen. 
Individuele leden vervullen vaak andere rollen 
dan institutionele leden en hebben andere be-
langen, verwachtingen en wensen. Ook werd de 
leden gevraagd naar de reden van hun lidmaat-
schap, de ervaringen met het netwerk én de 
mogelijke verbeterpunten voor de toekomst. 
Tijdens de gesprekken was er veel ruimte voor 
suggesties voor innovatie en nieuwe thema’s.  
 
De wensen en suggesties van de leden hebben 
samen met de inzichten van het secretariaat 
en het bestuur geleid tot het huidige meerja-
renwerkplan ‘Sustaining Gender - Reinventing 
Ourselves’ voor de periode 2012-2015. Het meer-
jarenplan is richtinggevend voor de jaarlijkse 
werkplannen en begrotingen. Het is echter geen 
blauwdruk. Maatwerk en flexibiliteit blijven 
nodig om op onvoorziene kansen en bedreigin-
gen te reageren. Ze vormen ook de basis van het 
netwerk als organisatievorm. De actieve samen-
werking tussen de organisatie (secretariaat en 
bestuur), de brede achterban van leden en de 
contacten van WO=MEN is nodig om de doelstel-
lingen van het netwerk te kunnen realiseren. 
WO=MEN gaat ook de komende jaren door met 
het duurzaam verankeren van genderrechtvaar-
digheid in beleid en praktijk (sustaining gender) 
door van de succesvolle benaderingen van het 

ORGANI-
SATIE
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bestuur 
In 2011 zijn de bestuursleden Jan Reynders en 
Carolien Kernkamp afgetreden. Doris Alfafara is 
tot het bestuur toegetreden. Er is een vacature 
ontstaan. 
 
Begin 2012 heeft het bestuur de volgende 
samenstelling: 
> Joan de Jong, voorzitter
> Bas van Bergeijk, vice-voorzitter en    
 penningmeester
> Alide Roerink, secretaris
> Godelieve van Heeteren, algemeen bestuurslid
> Kosta Skliris, algemeen bestuurslid
> Doris Alfafara, algemeen bestuurslid

Het bestuur heeft het bureau in 2011 van nabij 
gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd en 
ondersteund.

Medewerkers 
WO=MEN streeft naar een bureau met een vaste 
kern waarin verschillende kwaliteiten vertegen-
woordigd zijn om het netwerk optimaal te laten 
functioneren.

platform te leren en door te gaan met wat al 
goed gaat. Tegelijkertijd blijft WO=MEN zichzelf 
steeds opnieuw uitvinden om zo de energie hoog 
te houden en effectiever te zijn.

Output: 
• Ruim 50% meer leden dan een jaar   
 geleden.
• Er is een ledenconsultatie gehouden met  
 2 groepsbijeenkomsten en een telefonische  
 consultatie onder 40 individuele leden.
• Er is een meerjarenwerkplan opgesteld  
 voor de periode 2012-1015: ‘Sustaining  
 Gender – Reinventing Ourselves’.

Resultaten: 
• De organisatie is geprofessionaliseerd. 
 In het meerjarenplan zijn per activiteit  
 concrete doelen en resultaten benoemd.
• De ledenconsultatie heeft geleid tot een  
 grotere betrokkenheid van institutionele  
 en individuele leden.

Het team bestaat eind 2011 uit:
> Elisabeth van der Steenhoven, coördinator
> Joni van de Sand, beleidsmedewerker
 Taken: beleidsvorming, argumentatie gender   
 en internationale samenwerking, betrekken   
 van mannen, CSW/UN Women, WIDE, website
> Emma Jansen, tot en met december 2011   
 werkzaam als beleidsmedewerker
 Taken: NAP 1325, ALV, coördinatie vrijwilligers
> Sophie Kesselaar, beleidsmedewerker
 Taken: NAP 1325, PSO leerprogramma gender,  
 maatschappelijk verantwoord ondernemen,   
 communicatie en fondsenwerving
> Sanne Meijer, beleidsmedewerker
 Taken: lobby, migratie en diaspora, sociale   
 media, ALV
> Jolet Koster, financieel-administratief   
 medewerker
 Taken: financiële administratie en office   
 management

In 2011 is het team versterkt met 2 stagiaires, 
die beide 4 maanden stage hebben gelopen bij 
WO=MEN.

In 2012 wordt het team versterkt met een mede-
werker fondsenwerving en communicatie.

Professionalisering netwerk 
WO=MEN is in 2011 verder geprofessionaliseerd. 
Een belangrijke verbetering is de automatisering 
van het relatie- en financieel beheer. Er is spe-
ciale software in gebruik genomen om contact-
gegevens op te slaan (Davilex). Hierdoor kunnen 
gegevens makkelijk actueel worden gehouden 
en bulk-mailings voorkomen. Zo kunnen leden 
makkelijk en snel over de verschillende activitei-
ten en oproepen worden geïnformeerd.  

Door het verbeterde financieel beheersysteem 
kon het bestuur de leden tijdens de Algemene 
Ledenvergadering een actueel overzicht geven 
van de financiële situatie. 

Ook is er geïnvesteerd in de professionaliteit 
van de medewerkers van het WO=MEN bureau. 
Netwerklid Reina Hekman, van het bureau 
Spreken met Impact, gaf de medewerkers 
een succesvolle presentatietraining. Ook is er 
presentatiemateriaal ontwikkeld om potentiële 
nieuwe leden en geïnteresseerden kennis te 
laten maken met WO=MEN.
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Tijdens de ALV in mei 2011 was de financiële 
prognose voor WO=MEN niet zo rooskleurig.  In 
het tweede halfjaar is het met veel inspanningen 
gelukt om meerdere subsidiegevers te werven. 
Er zijn contracten afgesloten met Oxfam Novib 
en ICCO, en meerjarencontracten met Hivos en 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Daarnaast ontving WO=MEN 2 projectsubsidies. 
Een van PSO voor de gedeelde coördinatie van 
het leerprogramma gender. Voor 2012 zijn met 
hen ook afspraken gemaakt voor verdere finan-
ciering van het programma. 

De tweede is van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het ministerie finan-
cierde in 2011 de werkzaamheden van WO=MEN 
omtrent de Nederlandse afvaardiging naar de 
CSW in New York. Deze financiering ontvangt 
WO=MEN opnieuw in 2012.

De inkomsten uit contributies van leden waren 
minder dan begroot. Dit komt deels doordat de 
contributies van institutionele leden zijn vervan-
gen door subsidies. Daarnaast is de contributie 
voor individuele leden in 2011 verlaagd. Wel is de 
instroom van individuele leden daardoor sterk 
toegenomen. 

Om het groeiende aantal verzoeken en nieuwe 
leden op te kunnen vangen zijn de personeels-
kosten in 2011 gestegen. 3 personen zijn in 
dienst genomen als beleidsmedewerker en het 
bureau is uitgebreid met een financieel-adminis-
tratief medewerker. 2 personen hebben ieder 4 
maanden stage gelopen. Eind 2011 bestaat het 
team van WO=MEN uit 1 coördinator (0.89fte), 4 
beleidsmedewerkers (3.47fte) en 1 financieel-
administratief medewerker (0.8 fte). 

Sinds 2011 maken medewerkers van WO=MEN 
de uren die zij aan een activiteit besteden 
zoveel mogelijk inzichtelijk met behulp van een 
urenregistratie. Op grond van de ervaringen die 
daarmee zijn opgedaan in 2011 wordt het sys-
teem in 2012 verder ontwikkeld. Door middel van 
deze urenregistratie zijn de personeelskosten 
doorberekend aan de diverse activiteiten. 

tijdsinvestering 
> Veel aandacht is gegaan naar het samen   
 met de leden ontwikkelen van het meerja  
 renwerkplan 2012 -2015: ‘Sustaining Gender –  
 Reinventing Ourselves’.
> In 2011 is veel tijd besteed aan lobbyactivitei-
 ten. Zowel aan algemene lobby als aan lobby   
 die werd ingegeven door actualiteiten. Met een  
 uitstekend resultaat: gender staat weer hoog 
 op de politieke agenda, zowel op nationaal als   
 internationaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan   
 landbouw en duurzaamheid en de ontwikke  
 lingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  
 Andere belangrijke lobbyactiviteiten in 201 
 1 waren het ontwikkelen van een poli  
 tieke agenda en het monitoren van politieke   
 ontwikkelingen. 
> WO=MEN heeft in 2011 flink geïnvesteerd
  in de website en sociale media. De website is   
 volledig vernieuwd. Voor de ontwikkeling van 
  sociale media is in 2011 een strategie op  
 gesteld. In 2012 zal een nieuwe medewerker 
  fondsenwerving en communicatie deze strate  
 gie verder ontwikkelen.
> Communicatie en fondsenwerving worden   
 steeds belangrijker. Vooral in fondsenwerving  
 zijn in 2011 extra uren geïnvesteerd. Het is nog  
 onduidelijk of de inspanningen om Europese   
 financiering te verwerven resultaat hebben   
 gehad. Zeker is wel dat door de inspanningen   
 de relaties met Europese partners hechter zijn  
 geworden.

VERANT-
WOOR-
DING  
FINAN-
CIËN 
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Afkortingen
ALV algemene ledenvergadering
AO Algemeen Overleg
CEDAW Convention on the Elimination of All  
  Forms of Discrimination against   
  Women 
CSW Commission on the Status of   
  Women 
DGIS Directoraat-Generaal    
  Internationale Samenwerking
EU Europese Unie 
ICT informatie- en     
  communicatietechnologie
IS internationale samenwerking
LGBTQ Lesbian, Gay, Bisexual,    
  Transgender & Questioning
MKB midden- en kleinbedrijf
MU member update
MVO maatschappelijk verantwoord   
  ondernemen 
NAP nationaal actieplan 
NGO non-gouvernementele organisatie 
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur   
  en Wetenschap
OS ontwikkelingssamenwerking
PV permanente vertegenwoordiger 
SRGR seksuele en reproductieve  
  gezondheid en rechten
ToC Theory of Change 
UN United Nations
VN Verenigde Naties
VNVR VN-Veiligheidsraad Resolutie
WG werkgroep
WIDE Network Women in Development   
  Europe
WO=MEN Women Equals Men
ZZP’er Zelfstandige Zonder Personeel

colofon
Tekst: Sophie Kesselaar, Jolet Koster, 
Sanne Meijer, Joni van de Sand,  
Elisabeth van der Steenhoven
Eindredactie: Rinske Bijl
Foto’s: Rinske Bijl, Suzanne Reitsma
Concept: Alexander Bulthuis
Vormgeving: andrews:degen
Druk: Postfly

WO=MEN
Plein 9
2511 CR Den Haag
info@wo-men.nl
070-311 88 08

www.wo-men.nl
April 2012  

Rosenthal @ NAP
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Ledenlijst 2011

institutionele leden:
AMREF Flying Doctors
BDO
Cordaid
Defensie Vrouwen Netwerk
ENERGIA
Fair for Women
Fair Wear Foundation
FARAASHA Middle East Training & Advisory
Hivos
ICCO
IFOR/WPP
IKV Pax Christi
ILEIA
Mama Cash
Multicultural Women Peacemakers Network
NIZA
Oxfam Novib
Partos
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede
Rights4Change
Rutgers WPF
Schone Kleren Campagne
Simavi
Stichting African Sky
Stichting MIND
Stichting Mukomeze
Stichting Tosangana
Stichting VOND
Support Trust for African Development
WECF
Women’s Global Network for Reproductive 
Rights
Yente

Esther G
oedendorp

Verona Groverman

Joke Hartmans

Amal van Hees

Reina Hekman

Godelieve van Heteren

Vanessa Hoen

Jos Hoenen

Sanne Holtslag
Lily Hutjes-Boelaars Saskia Ivens Emma Jansen Nani Jansen Joan de Jong

Mariël van Kempen

Carolien Kernkamp

Ina Keuper

Zairah Khan

Koos Kingm
a

Hadewijch Klaasen

M
argot Klute
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individuele leden:

Ondernemers/zelfstandigen

Karin Verbaken
Noortje VerhartChristine Verheijden

Han Verhoeven
Carin Vijfhuizen

Saskia Vossenberg
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The aim of WO=MEN is to influence the Dutch and European pol-
icy on gender and international cooperation. Lobby is one of the 
main strategies in achieving this aim. In 2011 WO=MEN success-
fully defended a two-track policy: creating a strong independent 
gender policy as well as calling attention to gender in other pol-
icy areas. WO=MEN informed Dutch parliament members about 
the role gender plays in matters concerning human rights and 
agriculture. The lobby has been professionalised. Political devel-
opments are being watched closely in order to be able to respond 
pro-actively towards them.

In 2011 one of those developments was the Arab Spring. 
WO=MEN emphasised the powerful role women played in the 
protests and supported their demand for real political and eco-
nomical participation wherever possible. This powerful role of 
women is central in UN Resolution 1325. In 2011 WO=MEN ac-
tively dedicated itself to the implementation of this resolution and 
the development of a new National Action Plan 1325. The working 
group 1325 grew substantially with, among others, representa-
tives of the Council of Europe, diaspora organisations and expe-
rienced consultants. The working group cooperated effectively 
to implement Resolution 1325 in existing policies and in develop-
ing new policies. Firstly, in the policy letter on gender from the 
Dutch State Secretary for international development Knapen. 
Secondly, in the policies of the Council of Europe, EU and NATO. 
In December 2011 WO=MEN organised a well-attended meeting 
where the new action plan 1325 was launched.  Just under forty 
organisations signed the new action alan, in the presence of the 
Dutch Minister of Foreign Affairs Rosenthal and various activists 
from (post-)conflict countries. At the end of the day WO=MEN co-
ordinator Elisabeth van der Steenhoven explained the action plan 
in a Dutch television show, 3FM Serious Request. 

Another important theme was ‘sustainable development’. Many 
members of WO=MEN are concerned with sustainability issues 
in areas like agriculture, water, climate and harmful substances. 
These members have united themselves in the working group 
on sustainable development. They keep each other informed 
about the latest events, reports and meetings, and exchange 
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knowledge and expertise. WO=MEN raised the awareness of  
policy  makers on gender issues in the current agriculture policy 
via a position paper. Moreover, WO=MEN, together with other or-
ganisations, achieved that gender is included in the recommen-
dations for the Rio+20 climate conference in 2012. 

WO=MEN works at the international level as well. As in previ-
ous years WO=MEN joined the meeting on the Commission on 
the Status of Women (CSW) in New York. What appeared to be a 
meeting of little controversy turned out to be a manifestation of 
broader global developments. Anti-women’s rights forces had 
prepared themselves by forming alliances with the aim of un-
dermining gender equality and women’s rights. Through a pro-
active and quick response, WO=MEN was able to counterbalance 
these forces. Together with the Ministry of Education, Culture 
and Sciences and the information and research centre E-Quality, 
WO=MEN analysed the agenda and actions of reactive forces. 
Thus an even more powerful pro-gender message will be spread 
at the 2012 meeting.

Closer to home the EU has a powerful influence on national 
and international policies. Therefore it is crucial that gender is 
put high upon the agenda at the European level too. This is why 
WO=MEN regrets that our European sister organisation WIDE 
had to officially close its doors in 2011. Still, WO=MEN believes 
that WIDE has the potential of becoming a key player in Europe. 
That is why WO=MEN joined a so-called ‘kick off group’ that 
seeks to reshape and make a new start for WIDE possible.

At the same time WO=MEN focused on the Council of Europe, the 
highest political body in Europe. One of the WO=MEN members 
addressed the parliamentary Political Affairs Committee of  the 
Council of Europe for over an hour. Her subject was the political 
participation of women in conflict areas and the Arab world.
 
At international level, corporate social responsibility (CSR) is 
a main issue. Everyone dealing with this subject can no longer 
neglect gender. Investing in women contributes to economic 
development and a healthy and profitable society, as growing 
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numbers of evidence suggest. For example, the World Bank 
World Development Report ‘Gender Equality and Development’, 
which appeared last year, argues that gender equality is not only 
a development goal, but also ‘smart economics’. WO=MEN pre-
sented this report during a diner pensant. Business managers 
and NGO directors, diplomats, and gender experts were among 
the guests. 
 
Furthermore, a working group on corporate social responsibil-
ity and gender was ready to be launched. It consist of entrepre-
neurs, development organisations, the CSR platform, consultants 
and other experts. Furthermore, WO=MEN studied the possibili-
ties for forming partnerships with businesses. For this purpose 
an in-company strategy document has been developed. 

The World Bank report demonstrates that a policy aiming for 
gender justice benefits not only women, but in fact all peo-
ple. In 2011 WO=MEN regarded to this fact on several topicali-
ties. WO=MEN collects evidence showing this importance and 
presents it to policy makers, NGO staff members and the public 
at large. 

A policy aiming for gender justice is beneficial for men too.  
Thus, a worldwide movement for gender justice cannot exist 
without men being involved. Actively involving men has been 
included in the new mission of WO=MEN. To practice what it 
preaches the WO=MEN office seeks to have a diverse constitution 
of its staff members. In 2011 a lecture was prepared under the 
title of ‘Leve de man!’. This lecture was held on 7 March 2012, 
on the eve of International Women’s Day. WO=MEN also joined 
several events to raise awareness for the fact that men are part 
of the movement for gender equality. To emphasise the subject 
even more, several articles about men and masculinities have 
been published on the website. 

WO=MEN acts as a spider in the web for its members. The office  
is in touch with members and people who are interested in  
getting into contact with professionals or looking for specific  
expertise or information. 
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WO=MEN seeks to connect migrant women and migrant organi-
sations with development organisations. In 2011 a new working 
group dealing with diaspora and migration started. Practical 
training sessions in lobby, fundraising and presentation were  
set up. 

Also a learning trajectory was developed in cooperation with the 
Dutch PSO association . It is an intensive trajectory meant for 
NGO’s to improve their gender policy. Six organisations partici-
pate in the trajectory, which continues until the autumn of 2012. 
They learn to bring their gender policy into practice in  a struc-
tural and effective way and to adjust it to their core values and 
those of their partner organisations in developing countries. 

To keep its members informed about all these activities 
WO=MEN made use of its website, member updates and news-
letters. The website has been renewed completely, which has 
resulted in a dynamic and interactive platform. The use of social 
media has increased enormously. Regarding the future a social 
media strategy has been developed. Once in every two weeks 
members received a digital member update with the latest news. 
Also WO=MEN members and supporters received hard-copy 
newsletters by post twice in 2011.

By the end of 2011 WO=MEN counted 34 institutional and 83 
individual members. This means a growth of 40 and 50 percent 
respectively. With this growth in numbers the diversity of the 
members is increasing as well. It seemed to be the right moment 
for reflection: what is it that members actually want? WO=MEN 
consulted its members to gain an insight into this question. 
Together with the insights of the secretariat and the board this 
has resulted in the current strategic plan ‘Sustaining Gender – 
Reinventing Ourselves’. 
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The Netherlands

Email  info@wo-men.nl
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fax   + 31 (0)70 356 14 96
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