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Elkaar ontmoeten Mag weer

Hosanna
Door Astrid van Heumen (voorzitter
hoofdbestuur) 
VVAO, Afdeling Amsterdam 

Hosanna. Soms is het goed om
eens stil te staan bij een oude en
bekende kreet en om deze weer
eens te herhalen. Hosanna. De
interpretatie van de betekenis kan

In deze tijden waarin Covid-19 nog
volop rondwaart, is het goed eens
stil te staan bij elkaar. Hoe we elkaar
wensen te benaderen, bijvoorbeeld.
Wanneer was dat onbaatzuchtig,
open, transparant en met wederzijds
respect? Zijn wij als bestuur en
afdelingen afdoende voortvarend en
voeren wij inhoudelijk het gesprek op
het niveau dat we wensen. Zijn wij
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op zo’n moment helpen het
perspectief weer even helder te
krijgen of richting te geven
gedurende een moment van
bezinning.

eerlijk tegenover elkaar en tegenover
onszelf?

Van
vrouwenrechten
naar vrouwelijke
waarden
Door Margreet Slee 
VVAO, Afdeling Den Bosch - Tilburg 

Het was een heel gevecht, maar
het lukte de suffragettes*. Ze
kwamen er 'vrouwenrechten'. ‘Ja
toch, jullie vrouwen hebben nu
toch net zoveel rechten als wij

vrouwelijke waarden? Wat een
klinkklare onzin?’ Dit roept de
echte, wat getraumatiseerde man
met een patriarchaal beeld van de
vrouw. 

Mannen, goed nieuws, hier houdt het
gevecht met de andere sekse op.
‘Vrouwelijke waarden’ gaan namelijk
ook over jóu, over jouw nog
ongekende mogelijkheden. Schrik
niet, in jouw vrouwelijke waarden ligt
een waardevolle potentie. Strijd er
niet meer mee, maar ontwikkel ze.

Lees verder
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mannen? Willen jullie nu nog
meer? Moeten we ons nu bezig
houden met

Wees niet bang dat je dan je kracht
verzwakt, je versterkt haar.

Concert de Hohe Messe 
5 februari 2022 

MELD HIER AAN

ELV en besturendag 
30 oktober 2021 

Grand Hotel Karel V in Utrecht 

Aanmelden voor ELV en besturendag via besloten deel van de VVAO-website 
(LET OP: Richtlijnen RIVM voor toegang horeca worden gevolgd)

Stichting Dr. Marie Anne Tellegen 

Geef vrouwen en meisjes een nieuw
toekomstperspectief. 

Doneer op NL42 INGB 0006 6357 13

www.matellegen.nl

Gezond oud worden 

Door Leny Gubi, portefeuillehoudster
Senioren hoofdbestuur
VVAO, Afdeling Utrecht 

Lees verder
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De overheid heeft in Nederland
sterk ingezet op zo lang mogelijk
thuis blijven wonen, maar dat kan
alleen als er voldoende zorg aan
huis kan worden geleverd èn met
inzet van mantelzorgers. Wat als
dat niet meer kan? Waar kun je
dan terecht? 

In een recent rapport van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid wordt ingegaan op
het probleem van de houdbaarheid
van de zorg. (Kiezen voor Houdbare
Zorg. Mensen, 

middelen en maatschappelijk
draagvlak. Rapport nr. 104. 2021)
citaat: ‘De groei van de zorg(vraag)
is op termijn onhoudbaar.’

Lees verder
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Een hedendaagse stijl die er toe doet 

Improviserend leiderschap
Door Jennie van Knotsenburg 
VVAO, afdeling Breda 

Vorig jaar kwam ik als
leidinggevende enigszins
onverwachts in een organisatie
terecht waar meer aan de hand
bleek te zijn dan in eerste
instantie leek. De opdracht om het
ziekteverzuim te reduceren van 18
naar 5 procent leek eenvoudiger
te zijn, dan wat er werkelijk aan de
hand was: verwaarlozing. 

In deze omgeving, waar
medewerkers veel

macht bleken te hebben door
langdurig gebrek aan sturing en
begeleiding bij de
organisatieontwikkeling, werd
improviserend leiderschap ontdekt.
Door het gebrek aan effectieve
sturing waren er schadelijke
interacties ontstaan tussen leiding en
medewerkers. De macht van
medewerkers bestond uit een
dominante houding, gebrek aan
vertrouwen en schijngedrag en er
was geen verbinding met de
organisatie.

Vacatures
 

Vacature HB portefeuillehouder Internationaal
Vacature JAC-leden

     Aanmelden: kantoor@vvao.nl 
 

Open Events
14-10-2021 
Financiële voorvergadering
Aanvang 20.00 uur 
Toegang: uitsluitend voor penningmeesters, ZOOM-uitnodiging automatisch

Lees verder
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toegezonden. 

30-10-2021 
ELV en besturendag 
Locatie: Grand Hotel Karel V 

ELV 
Aanvang: 10.30 uur tot 12.45 uur (incl. lunch) 
Genodigden: bestuursleden, FAC- en JAC-leden,
ledenraadsvertegenwoordigers en leden van verdienste.           
Aanmelden: via besloten deel van de website. 

Besturendag 
Verder informatie volgt. 

6-11-2021 (SAVE THE DATE) 
Julia Wouters voor Club 33, workshop 
Julia Wouters is publicist en eigenaar van Leading Women. Ze traint vrouwen
om optimaal te functioneren in organisaties. Ze houdt Nederland scherp op het
gebied van vrouwenemancipatie. 
Kosten: VVAO-leden € 15.00, niet-VVAO-leden € 25,00  
Aanmelden: binnenkort op de website van de VVAO 

5 februari 2022 
Concert J.S. Bach in de Grote Zaal van Concertgebouw in Amsterdam 
Aanvang: 20.15 uur 
Deelnamekosten:  voor VVAO-leden €59,50 (incl. 2 drankjes), aanmelden met
kortingscode 
Organisator: Hoofdbestuur VVAO 
Aanmelden: aanmeldformulier 
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