
View this email in your browser

December 2020 communicatie@vvao.nl

Mijne dames VVAO, beste leden, 

December is de maand van reflectie, gezelligheid en feest. Van genieten
met familie en vrienden, van elkaar. Het is een periode van terugblikken
en vooruitkijken. Een tijd om de befaamde goede voornemens uit te
spreken en om plannen bekend te maken. 

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een verontrustend jaar waar ons aller gezondheid
op het spel stond. We hebben offers gelaten, sommige grotere dan andere,
maar ieder heeft haar deel gehad. We hebben onze ontmoetingen met
dierbaren en geliefden afgezegd om hen te beschermen. Een gedachte waar
we met elkaar, solidair en in harmonie, in geloven. Beslist ongemakkelijk en
voor sommige onder ons ook met het nodige protest. Flexibel als we zijn,

https://mailchi.mp/2082cd31f55b/the-vvao-post-9-oktober-1589282?e=[UNIQID]


hebben we ons aangepast aan het ‘nieuwe normaal’. We hebben ons
aangepast na een eerste - en tweede ‘lockdown’. Een onwaarschijnlijke en
harde, soms ook eenzame werkelijkheid. Gelukkig met een extra voorraad
pasta, rijst en conserven. Ook hebben we als hamsterende Nederlanders,
voldoende wc-papier op voorraad. Zonder mondkapje gaan we inmiddels de
deur niet meer uit en nemen we onze, door veelvuldig wassen en ontsmetten,
schrale handen voor lief. Binnenkort is er ‘het vaccin’ en krijgen we allemaal
een prikje. Daarna komt alles weer goed…. 

De economie is ondergeschikt aan de algemene gezondheid. Een welvarend
land als het onze kan wel een tijdje, een pas op de plaats maken. Maar hoe
lang houden we dat nog vol? Hoe vergaat het de rest van de wereld? Wat zijn
de sociaaleconomische gevolgen op langere termijn? Wat doet de politiek?
Blijft het veilig op straat? Waar staat de wetenschap? Wat doet de coronacrisis
met onze geest, weerbaarheid en empathisch vermogen? Wat zijn de gevolgen
van fysieke isolatie, sociale media en digitale ‘overload’ op ons en met name op
de jeugd? Hoe gaat het met de studenten die nimmer een collegezaal hebben
gezien, laat staan met enige regelmaat in de kroonluchters hebben gehangen
wegens de ‘lockdown’. Welke wetenschappelijke vraagstukken boeien de
nieuwe promovendi? Hoe flexibel en lenig is de ondernemer? Hoe vatten de
beursgenoteerde bedrijven de koe bij de horens en tonen ze wáár leiderschap?
Nemen zij nu, het vrouwenquotum per 1 januari van kracht is, eindelijk hun
verantwoordelijkheid en plaatsen zij in 2021 meer talentvolle en geschikte
vrouwen op sleutelposities? Wat is de impact van Covid-19 op
leiderschapsvraagstukken? Biedt de huidige ontwrichting in de structuur en
cultuur van het werkzame leven een kans voor ons vrouwen? Blijven inclusie,
diversiteit en het vrouwenvraagstuk als ‘salonfähig’ onderwerp op de agenda
staan of grijpen wij vrouwen, gesteund door elkaar, daadwerkelijk de kans?
Hoe zal het de huidige en volgende generatie hoogopgeleide vrouwen
vergaan? Komen zij anno 2021 tot hun recht? Krijgen zij de gelegenheid en
nemen zij de geboden kansen? 
Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Meer weten over het vrouwenvraagstuk?
Lees dan het via onderstaande link bijgevoegde rapport. Ideeën of een mening,
dan horen wij dat graag. Reacties verzamelen we via: kantoor@vvao.nl. 

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/assets/pdf/emancipatiemonitor20
20.pdf 

Wij kunnen als VVAO in deze meer betekenen. Met onze kennis, kunde en
ervaringen kunnen we actief aan de slag. Verticale kennisoverdracht enerzijds
en anderzijds het als vereniging bieden van een breed netwerk, van vriendelijke
en zeer kundige leden, die op basis van hun verleden een houvast, herkenning
en steun bieden aan elkaar en aan geïnteresseerde, aspirant-leden. Afdeling
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33 i.o. zal gedurende 2021 haar eerste actieve stappen zetten en pogen, in
samenspraak met leden, hier vorm aan te geven. 

VVAO Internationaal zal in 2021 een nieuw beleid formuleren dat op de ALV zal
worden gepresenteerd. VVAO Internationale vrouwendag 2021 zal dit jaar, als
gevolg van Covid-19 in een ander format worden aangeboden. Natuurlijk
steunen wij als ‘wijze vrouwen’ elkaar in alle opzichten. Een mooie, solidaire
gedachte. Reden voor ons om als Hoofdbestuur ‘the VVAO Post’ op te richten
in tijden van Covid-19. Een helder ‘communicatiekanaal’ naar alle leden en
onze stakeholders. Via dit medium kunnen wij actuele vraagstukken belichten
en bespreken met de expertise van de leden die steeds weer andere
onderwerpen oppakken en voor het voetlicht brengen. Een mooie uiting van
verticale kennisoverdracht, breed uitgezet over alle leden. Ook in het nieuwe
jaar zal de ‘the VVAO Post’ verschijnen. De VVAO website in een nieuw jasje
verwachten wij Q1 2021 te presenteren en in gebruik te nemen. 

Als VVAO zijn we flexibel en passen we ons aan. We hebben in 2020 onze
leergierigheid en nieuwsgierigheid getoond en ons actief bewogen op nieuw
terrein. Ook in 2021 draaien we onze hand er niet voor om en zullen we via
webinars of ZOOM weer een inhoudelijk sterk programma verzorgen, indien
nodig aangepast aan de voorgeschreven RIVM-regels. De verwachting is dat
we in 2021 massaal communiceren via ‘video call’. We hopen elkaar natuurlijk
zo snel mogelijk weer echt te ontmoeten, maar tot die tijd treffen we elkaar via
ZOOM. De vergaderingen en borrels vinden hun weg via de digitale kanalen.
We delen, vergroten en verdiepen onze expertise met het volgen van seminars
online via streamingdiensten. Zowel landelijk als vanuit de afdelingen zal dit
een nieuwe realiteit zijn. Onze eigen ‘VVAO speakers academie’. Ook zijn wij
voornemens de financiën op orde te krijgen in 2021. Wij wensen betere
inzichtelijkheid en controle op het uitgavepatroon. 

Mijne leden, Dames VVAO, we hebben in ons ruim 100-jarig bestaan eerder
voor hete vuren gestaan, ongemakken en ongerief gekend. Maar met het
dreigende, wereldwijd rond gierende coronavirus staan we voor grote
uitdagingen, veranderingen en zal er van ons veel worden gevraagd en
verwacht. Maar we zijn er voor elkaar. Wanneer we vasthouden aan het goede,
samen optreden schouder aan schouder als goede relaties, misschien zelfs wel
als vriendinnen, dan gaan we een prachtjaar tegemoet. 

2021 is een jaar van hoop, vertrouwen en uitdagingen. Hoop op de goede
werking van het vaccin, zodat we ons weer vrij kunnen bewegen. We elkaar
weer kunnen inspireren gedurende warme en uitdagende ontmoetingen. 2021
zal een jaar zijn waarin de toekomst nog moeilijker te voorspellen zal zijn dan
andere jaren. Vertrouwen op elkaar, de vriendschappen, zusterschap, maar ook



vertrouwen in de wetenschap en de veerkracht van de samenleving. Dit
natuurlijk met de juiste zet van normen en waarden. Uitdagingen daar houden
we van, het wakkert onze nieuwsgierigheid aan. 2021 wij zijn er klaar voor!

Wij wensen u een gelukkig, liefdevol en gezond 2021.

Astrid, Marlies, Henriëtte, Marjanne en Klaartje 

VVAO Hoofdbestuur 
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