POWER OF WOMEN, WOMEN OF POWER
Internationale Vrouwendag 2019
Programma 8 & 9 maart 2019, Amsterdam

Jaarlijks vieren vrouwen over de hele wereld op 8 maart Internationale Vrouwendag. Dit blijkt nog steeds
nodig te zijn om aandacht te vragen voor de achterstelling van vrouwen en meisjes en de schending van
hun rechten.
Ook in Nederland vieren vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Dit jaar hebben
Stichting Planet Hope NL, Kavitha foundation, de internationale organisatie Women Economic Forum
(WEF) en het ROC Mondriaan de handen ineengeslagen voor een 2-daagse bijeenkomst. Het is ons doel
om vrouwen(organisaties) uit verschillende delen van het land samen te brengen. Actuele thema’s worden
met elkaar besproken, nieuwe werkwijzen worden tijdens workshops geïntroduceerd zodat deze later ook
in de eigen omgeving kunnen worden toegepast. Het is een kans om nieuwe netwerken op te bouwen en
te leren van elkaars ervaringen en werkmethoden. Via Women Economic Forum zijn gasten uit andere
werelddelen aanwezig die hun bijdrage leveren.

8 MAART 2019 10.00 – 18.00 UUR
10.00 uur
Opening
Openingsspeech door Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Zij opent ook de tentoonstelling van de fotowedstrijd “Power of Women”.
POSITIE VROUWEN EN MANNEN OP DE ARBEIDSMARKT, GELIJKWAARDIG OF NIET
10.15 – 11.15 uur
Nederland scoort niet goed op de wereldranglijst van landen waar vrouwen gelijk zijn aan mannen.
e
e
In 2018 is Nederland zelfs gedaald van de 16 naar de 32 plaats. Op het terrein van onderwijs scoort
Nederland nog goed; mannen en vrouwen hebben evenveel kansen. Maar zodra ze de arbeidsmarkt
betreden, neemt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen toe.
Inleidingen verzorgd door:
 Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW


Maritza van Russel
De eerste etnische zakenvrouw van het jaar Van Nederland. Florangel Maritza Russel is directeur
van stichting Etnische zaken vrouwen Nederland (EZVN). Deze stichting stimuleert vrouwen van
verschillende culturele achtergronden om zaken te doen en zich op de arbeidsmarkt te
manifesteren op hogere posities.



Wethouder Richard Moti, sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Rotterdam



Brigitte Laukens, directeur ROC Mondriaan

Gesprek o.l.v. journalist Sandra van der Steen en interactie met de zaal:
 Sarike van Wette, winner of the Young Talent Award 2018
 Nüvit Kibaroglu-Adigüzel, EZVN Manager 2018
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11.15 – 11.45 uur

Netwerkmogelijkheid tijdens koffiemoment

11.45 – 13.00 uur

Workshops Ronde 1

13.00 – 14.00 uur

Lunch

VROUWEN EN (MANTEL)ZORG
14.05 – 15.15 uur
“Vrouwen voelen de druk om enerzijds meer uren betaald te werken en langer door te werken en om
anderzijds tegemoet te komen aan het beroep dat op hen wordt gedaan om meer onbetaalde zorg te
verlenen in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk. [...] Is er aan gedacht hoe kan worden
voorkomen dat de emancipatie van vrouwen en hun moeizaam verworven economische zelfstandigheid
worden teruggedraaid? Hiervoor is genderspecifiek beleid nodig” (Nederlandse Vrouwen Raad).
Inleidingen verzorgd door:
 dr. Deidre M. Beneken Gnd Kolmer, opvoedingsfylosoof en lector mantelzorg aan de Haagse
Hogeschool


Sandra Duijs, researcher VUMC: gender in-equality in the healthcare



Mrs. Harbeen Arora, Women Economic Forum

Gesprek olv journalist Sandra van der Steen en interactie met de zaal

15.30 – 16.30 uur

Workshops Ronde 2

ME TOO: WHAT IS SEXUALLY PERMISSIBLE AND WHAT IS CROSS-BORDER
16.30 – 17.45 uur
Honderd Franse invloedrijke vrouwen vinden dat de #MeToo-beweging is ontaard in 'feminisme dat is
omgeslagen in mannenhaat ', dat schrijven ze in een open brief. Veel mensen reageren boos op de brief,
maar er klinken ook veel positieve geluiden. De vrouwen vinden het natuurlijk goed dat de Weinsteinaffaire voor een terechte bewustwording van seksueel geweld tegen vrouwen heeft gezorgd. Maar het
slaat door, vinden ze. "Mannen worden zomaar gelijkgesteld met seksuele misdadigers, zonder dat ze de
mogelijkheid krijgen om zich te verdedigen of überhaupt te antwoorden. Terwijl ze misschien alleen een
knie hebben aangeraakt", schrijven ze.
Presentatie en interactieve discussie met de zaal verzorgd door:
Mr. Richard Korver (advocaat)
Gesprek o.l.v. journalist Sandra van der Steen en interactie met de zaal:
- Anja Ossenblok, trainer van vrouwenorganisaties: Sociale veiligheid op het werk en in publieke
ruimten
- Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool

2

9 MAART 2019 10.00 – 14.00 UUR
WOMAN EMANCIPATION IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE
10.00 – 11.30 uur
Speech verzorgd door:
Kathleen Ferrier, voormalig kamerlid, secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland)
Gesprek o.l.v. journalist Sandra van der Steen met:
Vertegenwoordigers van Internationale en nationale NGO’s
- Cordaid
- Edukans
- Kavitha Foundation
- Salaam Baalak foundation
- Stichting Planet Hope NL

100 JAAR VROUWENKIESRECHT IN NEDERLAND
11.30 – 12.45 uur
Inleidingen verzorgd door:
 Willemien Konings, Vrouwenvertegenwoordiger VN 2018 en voorzitter LTO Vrouw&Bedrijf
 mw. K Parbhudayal, wethouder gemeente Den Haag
 mw. H. de Groot , wethouder gemeente Houten
Gesprek o.l.v. journaliste Sandra van der Steen en interactie met de zaal
13.00 – 14.00 uur

Lunch
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WORKSHOPS 8 & 9 MAART
1. De kracht van vrouwen in teams tonen en benutten
door Brigitte Laukens, directeur ROC Mondriaan
2. The power of storytelling in leadership
door Jane Turner (in het Engels)
3. Workshop Sociale veiligheid op het werk en in publieke ruimten
door Anja Ossenblok
Hoe kunnen we dit bespreekbaar maken?
4. Workshop: Authenticiteit zonder compromis
door Horus Focus, Bevlogenheid in Bedrijf
Het vinden van je ware kracht binnen en het stellen van doelen zonder compromis, geeft je de
geest om "je vleugels te krijgen" en te vliegen! Gelooft u dat het vliegen zonder enige twijfel,
aarzelingen en compromissen op uw authentieke zelf ook een mogelijkheid voor u zal zijn? En dat
dit de sleutel kan zijn om gelukkig te blijven, uw rekeningen betaald te krijgen en een voorbeeld
voor uw collega's en kinderen te zijn, hebben ze nog nooit eerder gezien? Neem dan deel aan
deze workshop en we leren je hoe. Deel uw verhaal in onze werkplaats en laat u onder de indruk
van alle mogelijkheden die zich in u bevinden: wees eindeloos! Klaar voor de start?!
5. Presentatie werk beeldend kunstenaar Nynke Deinema met bijbehorende
workshop met als thema ‘ Bedekken van het lichaam’
(www.nynkedeinema.nl)

WORKSHOPS VERZORGD DOOR WOMEN ECONOMIC FORUM (VOERTAAL ENGELS)
8 maart 10.00 – 18.00 uur
- The Future of Business, Entrepreneurship, & Investing in the Light of the Sustainable Development
Goals
- Education of Women Leads to Community Development
- Reinvention: 3 Ways to Navigate Uncertainty Successfully
- Empowering the Social Good: Vibrant Civil Societies
- How to Thrive in a World of Continuous Disruption
- Revolutionize: The Importance of Purpose, Potential, Brand for Success
- Unlock Your Inner Confidence & Show Up As The Authentic You
- Connecting with Self and Discovering the Power within
- Feeding the Future: The Changing Landscapes of Food & Agriculture
- How Women can Create Value for Themselves & Succeed
9 maart 10.00 – 18.00 uur
- Running Successful Businesses: All it Takes
- Natures Wisdom, Our Ability to Create Health & Wellness without Big Pharma
- Mindfulness Leading to Wellness
- The Power of Story Telling in Leadership
- Social Entrepreneur : Defining the New Age Leadership
- Social Safety for Women: Addressing the Gap
- Social Entrepreneur : Defining the New Age Leadership Reverse Mentoring, Learning from our
Children
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PARTNERS

www.planethope.nl

www.wef.org.in

www.kavithafoundation.nl

www.rocmondriaan.nl
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