
Verslag inspiratieworkshop ‘Kijk eens in de spiegel’  22 november 2022 
 
Hoe zorg je dat je een aantrekkelijke, enthousiaste, fijne afdeling Vrouwen van Nu wordt? Hoe creëer 
je een plek waar vrouwen zich thuis en welkom voelen, waar vrouwen elkaar kunnen stimuleren en 
inspireren? Dat lijkt een hele klus, maar is het eigenlijk helemaal niet! In deze workshop kijken we in 
de spiegel, want zelf weet je het beste wat plezierig en fijn is.  Dat geeft inspiratie om mee aan de 
slag te gaan.  
 
Nieuwe leden werven 
Het is belangrijk om te laten zien wat Vrouwen van Nu vrouwen te bieden heeft: 

➢ Door af te stemmen op de behoeften en wensen van vrouwen (wat zoeken vrouwen) 
➢ Door te laten zien wat het vrouwen kan opleveren (meerwaarde VvNu) 
➢ Door voorbeelden te geven van interessante thema’s en clubs/interessegroepen 

 

Waarom lid? Wat zoeken vrouwen? Wat biedt 
VvNu? 

Meerwaarde VvNu 

• Mee met vriendin/moeder 

• Verbreding interesse 

• Diverse activiteiten, leuke, interessante 
onderwerpen / thema’s 

• Sociale contacten; nieuw netwerk 

• Via Plattelandsjongeren naar 
Plattelandsvrouwen 

• Als je werk stopt is dit een mogelijkheid 
om zinvol bezig te blijven 

• Iets kunnen betekenen voor vrouwen 

• Ontplooiing  

• Er is verbinding en (h)erkenning: als je 
partner is overleden of als je na 
verhuizing geen contacten hebt.  
Contact met vrouwen met vergelijkbare 
ervaring, is fijn.  

• Gezelligheid 

• Sociale contacten 

• Ontmoeten, inspireren en blik 
verruimen 

• Informatief, leerzaam 

• Je wordt er wijzer van 

• Zelfontwikkeling, je krijgt meer 
zelfvertrouwen, je ontdekt talenten en 
kwaliteiten bij jezelf 

• Het geeft voldoening 

• Het geeft verbinding 

 
 

Voorbeelden van interessante thema’s Voorbeelden van interessegroepen/ clubs/ 

• Sprekers: Joodse onderduikers in de 
kerk; Joodse historie Hoekse waard; 
Stads schaapherder; Visafslag 
Stellendam; Fietsen naar Zuid-Afrika; 
Kunsthistorica; Ballonvaart; Reizen in 
panorama; Parijs reporter; Hoeden; 
Reddingsbrigade.  

• Medische onderwerpen 

• Muziek of muzikale bingo  

• Amusement, theater, film 

• Presentatie van de eigen interesseclubs 

• Voedselbank of wereldwinkel uit eigen 
stad.    Goede doelen.  

• 65-jarig bestaan Poortugaal - Rhoon 

• Tuin club 

• Bridgeclub 

• Fietsclub 

• Hobbyclub 

• Bowlingclub 

• Reis club 

• Crea club 

• Wandelclub 
 
Als je deelneemt aan 
een interesse club dan 
ook lid van de VvNu. 

• Leesclub 

• Filmclub 

• Eet club 

• Kookclub 

• Museum club 

• Theater club 

• Toneelclub 

• Schilder club 
 

 



Hoe zorg je dat vrouwen zich welkom en thuis voelen?  Het is fijn als bij binnenkomst ‘nieuwe’ 
mensen welkom worden geheten (door een gastvrouw); meegenomen worden en gekoppeld worden 
aan mensen met vergelijkbare interesses. Je kunt ook per toerbeurt ‘gastvrouw’ zijn, zo zorg je dat 
het hele bestuur een ‘antenne’ ontwikkelt om zorgvuldig om te gaan met nieuwelingen. Extra 
aandacht aan besteden: nieuwelingen uitnodigen om uitgebreider kennis te maken. 
 
Hoe zorg je dat vrouwen weten dat VvNu er is? Een interview regelen in de krant (contact opnemen 
met redactie); elke bijeenkomst aankondigen in de krant. Vrouwen oproepen een introducé mee te 
nemen; met een kraampje van de VvNu op een activiteit staan. 
 
Besturen met plezier: nieuwe bestuursleden werven 
Positief werven 
Vaak wordt op een negatieve manier geworven: ‘Mensen we hebben echt dringend bestuursleden 
nodig, want anders kunnen we geen activiteiten meer aanbieden’. Dit lijkt op een zinkend schip en 
daar stappen mensen niet graag in.  Het is beter om positief te werven: want het blijkt dat het 
bestuurswerk ook veel brengt! Zorg dat je dat ook duidelijk maakt. 
 

Wat levert het op om bestuurslid te zijn? 

• Je wordt er wijzer van 

• Je kunt cursussen volgen 

• Jouw inzet is van belang (ook voor de 
organisatie) 

• Zinvol werk 

• Voldoening en waardering (zien dat 
anderen er blij van worden) 

• Teamgeest – fijne samenwerking 

 

• Erkenning, gezien worden 

• Zelfvertrouwen, je ontdekt wat je (nog 
meer) kunt 

• Nieuwe contacten 

• Stress (en daarmee leren omgaan) 

•  

 
Hoe ben je zelf actief geworden? 
> ongeveer 10 vrouwen hebben zich op eigen initiatief aangemeld. Dit komt weinig voor. 
> en 10 vrouwen hebben zich aangemeld n.a.v. een oproep. Meestal is dat iets meer. 
> bijna iedereen is gevraagd. Vragen is de beste methode (samen met oproep). Mensen vinden het 
fijn om gevraagd te worden én je kunt al kijken of iemand geschikt is.  
 
Zorg voor een klein en overzichtelijk takenpakket! 
In de loop van de tijd krijgen vrouwen die al veel doen (voorzitter) er vaak steeds meer taken bij. 
Daardoor groeit haar kennis en zullen anderen denken: ‘zij kan het veel beter dan ik’. (Sociaal 
luieren). Uiteindelijk groeit dat scheef. En als degene met al die taken stopt, ontstaat een probleem, 
want niemand kan dat overnemen.  
 
Teamevaluatie! 
Dit kun je voorkomen door één keer per jaar met elkaar te bespreken: 
* welke taken heb je? 
* van welke taken word je blij? Waar ligt je hart? Welke taken wil je houden? 
* welke taken wil je kwijt? 
* en wat gaat er goed (vergaderen, besluiten nemen, afspraken nakomen, taakverdeling, etc. ) en 
wat kan er anders / beter? 
 
Wat te doen met taken die ‘overblijven’:   
-mogelijk zijn die interessant voor de andere bestuursleden (dus onderlinge ruil) 
-Wat gebeurt er als die taken niet opgepakt worden? Zijn die taken wel echt nodig? 
-voor de overblijvende, kleinere taken kan gericht nieuwe mensen gezocht worden. 



 
Zorg voor elkaar. Je hebt het te doen met de menskracht die er is: €100,-- . Dus je kunt niet voor  
€ 200,-- uitgeven! Dus niet meer vragen van mensen. Dan maar even wachten of minder activiteiten.  
 
Zorg dat mensen ingewerkt worden en geef ruimte 
Help nieuwe mensen hun weg te vinden: 
-geef ze informatie; 
-zorg dat ze met vragen ergens terecht kunnen;  
-neem ze mee bij de voorbereiding van activiteiten;  
-koppel ze aan ‘ervaren’ mensen. 
 
En…..geef ruimte. Leer loslaten!   
Wees duidelijk waar het om gaat, wat je wilt bereiken: bijvoorbeeld ROME.  
Daar moet het naar toe. De weg er naar toe (HOE), kan verschillen. Dus geef de ruimte om andere 
wegen dan die van jou te volgen.  
Delegeren is de ander laten excelleren! 
 
Je kunt als afdelingsbestuur terugvallen op het PB en het landelijk bureau.  
Wat hebben zij te bieden? 
Het Provinciaal Bestuur:  
-heeft bijvoorbeeld de ‘inspiratiebron’ ontwikkeld. Daar staan heel veel themasuggesties op een rij 
met contactgegevens en beoordeling; 
-is toegevoegd lid van de commissies. Zij weten dus wat er speelt, kunnen verbindingen leggen;  
-biedt ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen op verzoek van afdelingen; 
-behartigt de belangen van (de) Zuid-Holland(se afdelingen) bij het Landelijk bestuur.  
 
Het Landelijk bureau voert uit wat het landelijk bestuur besloten heeft en goedgekeurd is door de 
Ledenraad. Zij zorgen o.a. voor de uitgaven van het Magazine; voor projecten en toolkits om daar 
mee aan de slag te gaan in de afdelingen.  
 
Heeft Vrouwen van Nu nog toekomst? 
Bijna iedereen is daarvan overtuigd! De organisatie heeft enorm veel te bieden. Juist in tijden waar 
eenzaamheid steeds meer voorkomt, is de organisatie van grote waarde.  
Wel staat de organisatie voor uitdagingen. Daarover is deze morgen meer informatie gegeven. Als 
mensen nog willen reageren op die informatie of iets willen meegeven: graag! Dat kan bij het PB. 
 
Beste dames,  
Het was fijn om voor en met jullie te werken. Ik hoop dat het jullie inspiratie heeft gegeven. Wees 
trots op het werk dat jullie verzetten en laat merken dat het de moeite waard is. Maak gebruik van 
ieders talenten. Doe de dingen waar je blij van wordt. Werf positief. En zorg goed voor elkaar.  Veel 
succes! 
 
Joke Zephat 
 
 

 


