
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nu door Corona de meeste activiteiten al een tijdje stilliggen en wij 

ons plan niet konden presenteren op de infodagen van besturen, 
doen we op deze manier onze oproep. 
 
De impuls groep wordt vaak benaderd om afdelingen te helpen bij het werven van 
nieuwe leden, het veranderen van de bestuurlijke organisatie etc. Vaak blijkt juist 
behoefte aan ontmoeting en contact met diverse (nieuwe) vrouwen en is er 

behoefte om samen dingen te doen. Ook het bespreken van actuele thema’s, waar 
ook niet leden in geïnteresseerd zijn, staat bij menigeen op het verlanglijstje.  

Impuls pakt die handschoen op. 

 
Impuls heeft samen met het provinciaal bestuur het volgende plan 

opgevat: 
 

 
Wij willen graag met drie geïnteresseerde groepen vrouwen zogenaamde 

‘vrouwenlabs’ ontwikkelen; een broedplaats voor ideeën en nieuwe activiteiten om 
zodoende meer, nieuwe vrouwen te bereiken en met elkaar te verbinden. Gewoon 

samen leuke, interessante dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan:  
 

- Actuele thema’s met elkaar oppakken en bespreken zoals: 

-  
o Wonen: betaalbaar en afgestemd op de doelgroep, andere vormen 

o Duurzaamheid: wat is er nu precies aan de hand met stikstof, milieu 
vriendelijk huishouden, ontwikkelingen met energie 

o Zorg: hoe combineren we de zorg voor onze ouders met kinderen en 

werk, hoe kunnen we zorg betaalbaar houden 
Of 

- Met maatschappelijke thema’s aan de slag zoals armoede, eenzaamheid, 
erbij horen, dementie vriendelijke wijk/dorp  

Of 

- Projecten: samen een moestuin opzetten, marktplaats met gesloten beurs, 
koken en eten met elkaar enz.  

 
 
 

 

        

 
 

 
 



Stap 1: enthousiasmeren  

 
We zoeken vrouwen van een afdeling die enthousiast zijn voor het opzetten van 

een vrouwenlab. Met deze vrouwen gaan we ideeën uitwisselen hoe het lab er uit 
zou kunnen zien, met welk idee of thema ze aan de slag zouden willen  en hoe er 

meer vrouwen enthousiast voor te krijgen zijn. Het mogen bestuursleden zijn, leden 
en niet-leden. Een paar enthousiaste vrouwen is al genoeg. 
 

Stap 2: inrichten pilot labs  
 

De vrouwen krijgen handvatten (tool) om te beginnen en gaan actief op zoek gaan 
naar het betrekken van niet-leden bij het lab. 
 

Stap 3: aanbod van ondersteuning 
 

Impuls ondersteunt de vrouwenlabs. Waar nodig wordt aanvullend kennis/hulp 
ingeroepen vanuit het netwerk van Vrouwen van Nu. Denk bijvoorbeeld aan een 
workshop opzetten facebookpagina, schrijven van leuke artikelen, fotografie etc.  

 
Stap 4: inspirerende voorbeelden delen met anderen 

 
Allerlei leuke voorbeelden van wat de vrouwen doen in de labs worden verzameld 
en gebundeld. De vrouwen zelf maken een ‘Glossy’ of een facebook pagina om 

anderen te inspireren en te activeren. Afhankelijk van de kosten en de 
mogelijkheden maken we er iets moois van. 

 
Wat kan je van Impuls verwachten: 
 

- Ondersteuning en hulp bij de opzet van het vrouwenlab 
- Leuke werkvormen om met elkaar aan de slag te gaan 

- Nieuwe ideeën en nieuwe mensen leren kennen 
- Meedenken bij inzet van derden, bijv. iemand met speciale expertise 
- Gezamenlijke bijeenkomsten met de andere vrouwenlabs 

- Meehelpen en -denken wanneer belemmeringen ontstaan 
- Publiciteit 

 
Wat verwachten wij van de vrouwen die zich aanmelden: 

 
- Flinke dosis energie 
- Zin en tijd om aan de slag te gaan met nieuwe ideeën en mensen 

- Open staan voor verandering 
- Niet direct bij de pakken neerzitten als het even tegenzit   

- Ervaringen en kennis willen delen met vrouwen uit de andere labs. 
 
En voor jou: 

 
- Je leert anderen kennen uit je dorp of stad 

- Je gaat concreet aan de slag met een zelf gekozen project 
- Je krijgt workshops aangeboden, waar je aan kunt deelnemen  

(positief schrijven, fotografie, social media, enzovoort) 

- Je krijgt ondersteuning van  Impuls of genodigde sprekers 

- Je wordt blij om iets te betekenen voor anderen 
 
 
 

Dat is een goed 

idee ….. 



Nog een paar voorbeelden: 

 
 

Vluchtelingen die inmiddels een status en een woning hebben gekregen zitten 

thuis op de bank, ontvangen hun uitkering en denken dat ze het “hebben 

gered”, dat ze “er zijn”. De integratie ligt vervolgens stil.  

Activering en stimulering door vrouwen van met name de 

vluchtelingenvrouwen zou dan positief werken. 

 

 

Een oude school wordt verbouwd tot een dorpsgebouw, met een kas en 

groentetuin. Door samen in tuin en kas te werken ontstaan spontaan 

tuingroepen. Ook in het dorp zelf zijn twee “overhoeken” door vrouwen  

(met af en toe hulp van mannen) belevingstuintjes ontstaan waardoor 

buurtbewoners elkaar daar ook ontmoeten.   

 

 

Lange tijd hebben de bouw en allerlei projecten stil gelegen door het 

stikstofprobleem. De informatie daarover is wisselend en soms tegenstrijdig. 

De landbouw lijkt het grootste aandeel in de oplossing te moeten bieden. Maar 

hoe zit het nou echt? Dat zouden we willen uitdiepen met wetenschappers die 

er kennis van hebben. 

 
 

 
Tot slot: 

 
Vrouwen van Nu heeft in het verleden ook vaak nieuwe initiatieven ontplooid: van 
cursussen tot het plaatsen van glasbakken.  

Laten we deze traditie voortzetten door het ontwikkelen van vrouwenlabs.  
 

Contact: 
 
Heb je interesse om in je dorp/stad zo’n lab op te zetten,  

of wil je meer informatie? 
 

Bel of mail naar: 
Martje Eggens, namens de Impulsgroep  

Tel: 0575 451936    Mailadres: martje.postma@planet.nl. 
of 

Ans Stam, namens het provinciaal bestuur  
Tel:0313 421127  Mailadres: ansstam46@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februari 2021 

We kijken  
naar je uit…. 
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