Verslag Kies Bewust, viering Internationale vrouwendag 2018 Netwerk vrouwen FNV
Op zondag 11 maart heeft het Netwerk Vrouwen FNV weer een mooi evenement georganiseerd om
internationale vrouwendag te vieren. Een dag die gevierd moet blijven worden omdat er nog genoeg
ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, ook vandaag de dag nog. Zoals Kitty Jong het in haar
openingsspeech al benoemde, verdienen vrouwen tot wel 16% minder dan mannen, krijgt circa 35%
van de vrouwen te maken met seksuele intimidatie op het werk en is het aantal vrouwen in
topposities en de politiek nog steeds ondermaats en zeker geen afspiegeling van de maatschappij
Dus hoe krijgen we meer vrouwen richting de top? Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen zich beter
kunnen weren tegen intimidatie op het werk? Hoe zorg je ervoor dat de loonkloof kleiner wordt?
Door ervoor te zorgen dat vrouwen leren strategische keuzes te maken en bewust te zijn van de
keuzes die zij kunnen maken. Het thema van internationale vrouwendag 2018 is dan ook ‘Kies
Bewust, jouw strategie voor een duurzaam leven’.
Na de inspirerende opening van Jeritza Toney en de energieke lachchoreografie van Daily Coffie was
het tijd voor serieuze zaken. De feiten en de cijfers van Kitty Jong die lieten zien dat er nog veel werk
aan de winkel is. Dus gingen de vrouwen aan het werk. De deelnemende vrouwen waren opgedeeld
in 4 teams en gezamenlijk volgenden zij hetzelfde programma.
Teams Rood en Geel begonnen met loopbaanroute waarbij het ene team in gesprek ging met een
van de 15 aanwezige loopbaancoaches en het andere team volgde een workshop over loopbaan,
keuzes maken en het vinden van je eigen kwaliteiten en kwetsbaarheden. De bagage die je uit de
workshop ontving, kon je direct opschrijven op je eigen routekaart.
Teams Blauw en Groen begonnen de dag met de levensstijlroute. Het ene team ging in gesprek met
echte powervrouwen, zoals FNV’s Kitty Jong, begonnen als kaderlid en die nu vice voorzitter is van de
FNV. Of Kirsten van den Hul, 2e kamerlid voor de PvdA, die recent naar buiten kwam met haar eigen
verhaal over een gewelddadig verleden maar deze ervaring heeft weten om te zetten en haar kracht
heeft weten te vinden. Of Lotte Rensen, die het ‘old boys network’ zo beu was, dat zij een netwerk
heeft opgericht voor ambitieuze meisjes, voor en door vrouwen. Het andere team volgde een
inspirerende workshop over hoe je er een gezonde levensstijl op na houdt. Maar ook hoe je kunt
voorkomen om niet in de welbekende valkuilen te stappen en toch ongezonde keuzes te maken.
Nadat iedereen de eerste route had afgerond was het tijd voor een korte pauze, met een niet heel
gezonde maar wel lekkere snack. Gelukkig kozen de vrouwen ervoor om de trap te nemen om de
volgende intensieve route te volgen. Na afloop van ook deze tweede route was het tijd voor een
borrel en gezelligheid waarbij we nog eenmaal de lachchoreografie ten gehore hebben gebracht. Een
mooie afsluiting van een mooie dag.

