Aan de voorzitters en afgevaardigden lidorganisaties NVR

Den Haag, 21 december 2017
Briefnr.17/42/NLR/lh
Betreft: Activiteiten NVR eerste kwartaal 2018

Geachte voorzitters en afgevaardigden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november jl. werd naar aanleiding van het
agendapunt Activiteiten van de NVR in 2018 toegezegd u een overzicht van activiteiten toe
te sturen. Dat doe ik bij deze.
Het betreft met name een overzicht van de activiteiten die de NVR in het kader van de
Allianties zal uitvoeren en in het kader van de viering van ons 120 jarig Jubileum volgend
jaar. Activiteiten waarop u als onze lidorganisatie kunt inhaken indien gewenst en die
mogelijk aansluiten bij activiteiten en thema’s waar ook uw organisatie mee bezig is.
Voor een goede uitvoering van onze activiteiten zijn hulp, kennis, kunde en ervaringen van
de lidorganisaties - die tezamen immers de NVR vormen - van groot belang. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan deelname aan een werkgroepje rond de voorbereiding van een van
de activiteiten. Uiteraard worden deze werkgroepjes gecoördineerd en mede ondersteund
door het secretariaat van de NVR.
In onderstaand overzicht ziet u een aantal werkzaamheden die in het eerste kwartaal van
2018 zullen worden uitgevoerd. Wij nodigen u graag uit om, indien het voor uw organisatie
van belang is, deel te nemen aan een van de werkgroepjes rond ondergenoemde
werkzaamheden.
Zijn er binnen uw organisatie (bestuurs)leden die hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u
dit per email doorgeven aan Leyla Hamidi, beleidsmedewerker NVR, l.hamidi@de-nvr.nl .
Zij neemt dan contact met u op om eventuele vragen te beantwoorden en een mogelijke
bijdrage van uw organisatie aan de door u gekozen activiteiten te bespreken.
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Activiteiten januari- februari- maart :
A. Ondersteuning bij het opstellen van een vragenlijst voor de lidorganisaties over
stereotypering en rolmodellen en het verwerken van de resultaten, ihkv Alliantie
Werk.en.de.Toekomst.
In het kader van deze alliantie zal een vragenlijst worden opgesteld en uitgezet onder
lidorganisaties over ervaringen met stereotypering bij de lidorganisaties en de
mogelijkheden om deze te doorbreken. Er zullen goede voorbeelden van vrouwelijke en
mannelijke rolmodellen en voorlopers in onderwijs en arbeidsmarkt worden
geïnventariseerd. Dit met aandacht voor doorbreking stereotypering op basis van
seksuele oriëntatie en etnische/religieuze/culturele achtergrond. Het opstellen van deze
vragenlijst wordt afgestemd met onze partners binnen de Alliantie (Atria, VHTO en
Emancipator).
B. Inhoudelijke en/of praktische bijdrage bij de organisatie van een expertmeeting
voor bedrijfsnetwerken en lidorganisaties NVR, ihkv Alliantie Werk.en.de.Toekomst.
Uitgangspunt van deze expertmeeting ihkv agenderen en beleidsbeïnvloeding, is het
verbinden van de belevingswerelden van de diverse doelgroepen van de alliantie om te
komen tot bewustwording, gezamenlijke inzichten en vervolgstappen. De
expertmeetings in de eerste twee jaar zullen dienen als input voor de organisatie van een
(inter)nationale conferentie in 2019.
Ca 20 deelnemers per expertmeeting. Doelgroepen zijn lidorganisaties NVR (o.a. met
netwerken in het bedrijfsleven), gemeenten, VNG, jongerenorganisaties, lokale
kennisnetwerken, en onderwijsorganisaties.
Beoogde output: inhoudelijke voorstellen als input voor de instelling van regelingen door
de overheid om sociale partners te ondersteunen bij duurzame hervormingen voor de
combinatie werk, zorgen en leren.
C. Inhoudelijke en/of praktische bijdrage bij de organisatie van een
themabijeenkomst over (jonge) vrouwen in de politiek ihkv 120 jaar NVR .
Lidorganisaties worden uitgenodigd om gedurende het hele jaar deel te nemen aan de
voorbereiding van activiteiten in het kader van het 120-jarig jubileum van de NVR, 29
oktober 2018 . Wellicht ook te combineren met jubilea van lidorganisaties. Het jubileumjaar
start met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart met een
themabijeenkomst/politiek café over vrouwen in de politiek. Bedoeld voor onze leden, eind
februari.
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D. Inhoudelijke en/of praktische bijdrage bij de organisatie van een landelijke
expertmeeting
FEM Talks NL (tweede kwartaal) ihkv de Alliantie Samen Werkt het! (WomenInc)
Deze bijeenkomst is mede gericht op de positieverbetering van o.a. financieel kwetsbare
groepen vrouwen door het in kaart brengen van knelpunten en vergroten van bewustwording
over hoe de positie van financieel kwetsbare doelgroepen kan worden versterkt. Gericht op
universiteiten, vakbonden, bedrijfsleven, Europese instellingen, vrouwenorganisaties. Ca.
50-70 deelnemers. Locatie: Huis van Europa Den Haag.
1. Het gaat om een landelijke expertmeeting rond het thema: ‘naar een gender inclusieve
economie’, met specifieke aandacht voor de positieverbetering van financieel kwetsbare
groepen in de samenleving. Het verslag van deze bijeenkomst dient ook als input voor de
FemTalks NL in 2019 en voor een afsluitend symposium na vier jaar in samenwerking met de
Universiteit Utrecht. Het thema in 2018 is: Basisinkomen en genderaspecten van het
basisinkomen.
2. Naast de organisatie van de bijeenkomst worden er korte filmpjes (4-7 minuten) gemaakt
over (aspecten van) de FemTalks NL voor social media, met specifieke aandacht voor de
positieverbetering van financieel kwetsbare groepen in de samenleving en wordt er een
praktische digitale toolkit ontwikkeld voor de organisatie van regionale FemTalk
bijeenkomsten door lidorganisaties van de NVR.
Tot slot wil ik u vragen om ons indien mogelijk een overzicht van het jaarprogramma van
uw organisatie te sturen, om met u te bekijken of er activiteiten zijn die wellicht aansluiten
bij werkterreinen van de allianties of die passen binnen de jubileumactiviteiten van de NVR.
Alvast onze hartelijke dank daarvoor.
Rest mij u mooie feestdagen te wensen. Ik kijk uit naar een inspirerende samenwerking met
uw organisatie in het nieuwe jaar.

Nenita La Rose

Voorzitter NVR
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