MISSIE

MISSIE

Wij streven naar een samenleving waarin het voor je kansen niet uitmaakt
of je een jongetje of meisje bent, een man of vrouw.

LANGETERMIJNDOELEN 2030

MEDIA

In 2030 kunnen vrouwen
rekenen op media die
representatief is en
vrij is van beperkende
stereotypering

GEZONDHEID

In 2030 kunnen
vrouwen rekenen op
gezondheidszorg op maat

GELD

In 2030 kunnen vrouwen
rekenen op gelijke mogelijkheden en kansen om
financiële onafhankelijkheid
te realiseren

WERK

In 2030 kunnen vrouwen
rekenen op een inclusieve
arbeidsmarkt met gelijke
mogelijkheden en kansen

TOP 10 DOELEN
1. De experts in (nieuws)
media worden voor
50% door vrouwen
gerepresenteerd
2. Er is een diversiteit aan
vrouwen en mannen
in verschillende rollen
zichtbaar in media-uitingen

3. Vrouwen ervaren net zo lang
als mannen een goede
fysieke en mentale
gezondheid.
4. Nederland staat in de top 10
van Europese landen als het
gaat om gezonde levensjaren
van vrouwen

5. Het percentage vrouwen
dat financieel onafhankelijk is,
is minimaal gelijk aan mannen
(76%)
6. Er is geen koopkrachtverlies
voor vrouwen na scheiding
7. Vrouwen bouwen net zoveel
pensioen op als mannen

8. Gelijke verdeling werk/zorg:
vrouwen en mannen werken
en zorgen gemiddeld
evenveel uren per week.
9. Er is geen loonkloof meer
10. Besluitvormende posities
worden voor 50% vervuld
door vrouwen

AGENDERING MET STAKEHOLDERS EN NETWERK

INTERVENTIES

VERANDERSTRATEGIE

ONTRAFELEN
• kwalitatief en kwantitatief
onderzoek
• krachtenveldanalyse
uitvoeren / stakeholderskaart
opstellen
• ontwikkelen value / business
cases
• organiseren focusgroepen

VERTALEN

INTERVENTIES

MACRO: OVERHEID EN POLITIEK

MESO: ORGANISATIES EN PROFESSIONALS

MICRO: NEDERLANDS PUBLIEK

• ontwikkelen van campagnes,
whitepapers, online tools,
activeringsprogramma’s,
masterclasses etc.

NETWERK MET VROUWEN EN PARTNERS

VERBINDEN
• netwerkgesprekken/
stakeholders lobby
• Alliantie- en/of Coalitievorming en management
• begeleiden van ‘versnellingsgesprekken’ bij organisaties

ACTIVEREN
• genereren van free publicity
en bereik
• mobiliseren van onze
vrouwenachterban om maatschappelijke druk op te voeren
• politieke lobby
• organiseren van
bijeenkomsten/congressen
• regionaal netwerk van
ambassadeurs die content &
tools verspreiden
• Funding Mothers netwerk

