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Frisse Wind door VVAO

Nieuwe huisstijl
voor VVAO
Vernieuwde website VVAO ‘live’
Door Henriëtte van Norel
(secretaris hoofdbestuur)
VVAO, Afdeling Den Bosch Tilburg
Oranje, wit en blauw’ zijn de
kleuren van de nieuwe huisstijl
van de VVAO. Oranje omdat de
VVAO één van de oudste
Nederlandse vrouwenverenigingen is. Blauw staat voor
Nederland, waterland en de kleur

leeftijdsklassen van 20 tot 80+ zijn
op de nieuwe website te zien in
prachtige zwart/wit-foto’s genomen in
de universiteitsstad Amsterdam: van
pas afgestudeerd tot post-actief.
NIEUW is ook de in oprichting zijnde
landelijke jongerenafdeling. Een
‘huiskamer’ voor intensieve
kennisuitwisseling, een carrièreboost
op weg naar de top en om te
netwerken met diverse generaties
hoog opgeleide vrouwen. Kortom
voor ieder wat wils. Kijk snel op de
nieuwe website van de VVAO,
www.vvao.nl, wat de vele
mogelijkheden zijn en kom

wit staat voor ‘vrije denkers’.
De VVAO is een vereniging voor
hoger opgeleide vrouwen: van, voor
en door de leden en dat laat de
nieuwe website duidelijk zien. Leden
in de

binnenkort kennismaken bij één van
onze 32 lokale afdelingen of bij onze
nieuwe landelijke jongerenafdeling
‘Club 33’. Tot snel.

Bekijk de website

Economie

Op naar onze
welverdiende plaats
Door Christien Brinkgreve
Emeritus hoogleraar sociale
wetenschappen en schrijver

Om gelijke rechten, gelijke
behandeling, gelijke inkomens en

In de ruim honderd jaar waarin de

gelijke kansen. In de kleine 50 jaar
dat ik betrokken ben bij de

vrouwenbeweging haar strijd
voerde – we nemen de eerste golf

vrouwenbeweging, het begin van
Dolle Mina en MVM, maakte ik van

begin twintigste eeuw als
vertrekpunt met haar strijd voor

nabij mee hoe de issues en

vrouwenkiesrecht - zien we

thema’s en issues verschuiven,
maar in de kern gaat het steevast

gehanteerde begrippen verschoven.
In dit artikel meer hierover.

om macht en gelijkheid.
Lees verder

Economie

Aandacht voor
vrouwen blijft
geboden
Door Anneke van Doorne-Huiskes
VVAO, Afdeling Utrecht

Aandacht voor vrouwen blijft
geboden, zeker. Voor vrouwen in
Nederland en voor vrouwen
wereldwijd. Wereldwijd staat de
teller van vrouwen, als die van
mannen op 100 wordt gesteld, op
68,6%. Een ‘gender gap’ van
31,4%, dat is geen geringe
afstand.
De grootste gender-ongelijkheid doet
zich voor op het vlak van de politieke
macht. Zo wordt een aandeel van
25% vrouwen in de parlementaire

Eén blik op televisiejournaals laat
zien hoe zeer de beslissingsmacht in
vrijwel alle landen in handen is van
mannen.

zetels wereldwijd genoemd.
Lees verder

Uitnodiging

VVAO International
Women Day
Door Astrid van Heumen, voorzitter

‘vrouwzijn’ wordt gevierd en het
moment waarop vrouwen
gezusterlijk de bühne betreden
om wereldwijd aandacht te vragen

VVAO, Afdeling Amsterdam

voor de positie van de vrouw.
‘Women empowerment’,
vrouwenrechten en economische

In het kader van ‘International
Women Day’ organiseert de VVAO
op zondag 7 maart aanstaande
diverse activiteiten in het land.

zelfstandigheid blijven de thema’s
waarvoor gestreden wordt. Ook de
VVAO streeft ernaar deze thema’s
bespreekbaar te maken en onze

Zoals ieder jaar is het 8 maart weer
Internationale Vrouwendag. Een
heugelijk feest waarop het

stem te laten horen. Dat doen wij
door onze deskundigheid uit te
dragen en door kennis, kunde en
ervaring te delen met elkaar en onze

hoofdbestuur

omgeving.
Lees verder

VVAO International Womens Day
7 maart 2021
Ochtendprogramma
Plaats: Wandeling bij diverse afdelingen in het land.
Tijd: 10.30 uur
AANMELDEN
Middagprogramma
Online: Dialoog 'Vrouwenvraagstuk in verontrustende tijd'
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur
AANMELDEN

8 maart 2021
Lezing Corina Koolen over man-vrouwverschillen in literatuur
AANMELDEN

Jongeren

VVAO NEXT

Met besliskunde
logistiek proces in
laboratoria
optimaliseren

wiskundige modellen worden
gebruikt om processen te
optimaliseren. Het ‘stochastic’-stuk
geeft aan dat er gekeken wordt naar
stochastische processen en dus ook
onzekerheid. In mijn
promotieonderzoek gebruik ik deze

Door Eline Tsai
VVAO, Afdeling Enschede

Tijdens mijn promotieonderzoek
doe ik onderzoek naar het
verbeteren van de logistiek in
klinisch chemische laboratoria.

technieken om de processen in
klinisch chemische laboratoria te
verbeteren.

Met dit artikel laat ik zien dat het
gebruik van ‘operations research’
in ziekenhuizen voor zeer
waardevolle inzichten kan zorgen.
Aan de Universiteit Twente heb ik
zelf toegepaste wiskunde
gestudeerd in de masterrichting
“Stochastic Operations Research”,
oftewel stochastisch operationeel
onderzoek. Operations Research
wordt ook weleens besliskunde
genoemd en is het vakgebied waarin

Lees verder

Internationale vrouwendag

Amazones te paard

De vrouwelijke strijders waren een
voorbeeld van een matriarchale

Wereldwijde
hergeboorte
matriarchale
maatschappij?

samenleving.
Een maatschappij waarin vrouwen
een leidinggevende rol op

Door Marguerite Soeteman-Reijnen
Voorzitter SER Topvrouwen, bestuurder
en toezichthouder bij o.a. Aon,

economisch, politiek en
maatschappelijk gebied spelen. Vaak
werden ze afgebeeld op paarden.
Homerus beschreef de Amazones in
zijn Ilias als ‘een vrouwvolk zo

Koninklijke Defensiemusea en
NautaDutilh.

De Amazones zijn volgens de

strijdbaar als mannen’. Naast
strijdbaar waren ze ook ingenieus:

eeuwenoude overlevering een
mythisch volk van vrouwelijke

de Griekse

strijders, gesitueerd in de epiek

schrijver Pausanias vermeldt zelfs
dat de eerste tempel in Delphi in

voorbij Troje en ook in Thracie
(het huidige Turkije).

legendarische tijden door vrouwen
werd gebouwd.
LEES VERDER

Column

Rust
Op een onlogische plek kom ik een vriendin tegen.
"Wat doe jij hier?"
Ze haalt haar schouders op: "Ik heb net Engelse les gehad via Zoom en nu maak ik een wandeling. Ik
moet er toch ook even uit. En jij?”

"Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik ga een uur fietsen, om aan mijn conditie te werken en ook om er even uit te
zijn." We hebben het erover hoe ons leven is veranderd. Twee jaar geleden zouden we, als we elkaar
tegenkwamen, meestal wel hebben geweten waar de ander op weg naartoe was. Een cursus, een clubje,
een sport. Maar al die activiteiten zijn veranderd, soms zelfs helemaal stopgezet. Veel beeldbellen, veel
thuis zijn. En dus moet je jezelf dagelijks even uitlaten.
Normaal had ik het druk, fietste van het ene clubje naar de andere cursus of naar vriendinnen. Mijn
beweging kreeg ik vanzelf. Maar nu is er alle tijd om de deur uit te gaan. 's Morgens, 's middags. Alleen 's
avonds kan niet meer, door de avondklok. Het geeft rust, het gejaagde is weg. Ik kan me niet heugen dat
ik gewoon een ommetje maakte, omdat ik daar alle tijd voor had. Nu doe ik niet anders.
Uitgerust kom ik thuis. 'Baf! Kloink! Boink!'
Ik schrik me rot. Oh ja, het kind van de bovenburen is thuis en de bovenbuurvrouw wil genieten van haar
houten vloer.
Weg rust.

Joke Tacoma VVAO, Afdeling Rotterdam

Economie

Zusterschap:
Invloed met impact
Door Marianne Verhoeven
Hoofdredacteur/eigenaar Opzij

Ook dit jaar is het weer
Internationale Vrouwendag: 8
maart 2021 staat volledig in het
teken van vrouwen. Op 8 maart
1908 vond in New York voor het
eerst een door vrouwen
georganiseerde staking plaats.
Deze staking was het prille begin
van de internationale strijd van
vrouwen voor gelijkwaardigheid.
Bovengenoemde vrouwen, die
werkzaam waren in de
textielindustrie, eisten betere
arbeidsomstandigheden onder de
ludieke kop ‘Brood en Rozen’. In
Nederland werd deze dag voor het

eerst in 1912 gevierd. Het was een
mooi en dapper begin van een
traditie, die helaas een beetje
doodbloedde.

LEES VERDER
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